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SÍNTESE DADOS DO CURSO 

Curso: Odontologia  
Modalidade: Bacharelado 
Forma De Cumprimento: Presencial 
Regime Acadêmico: Seriado Semestral Por Créditos 
Endereço De Funcionamento: Quadra CSG 09 Lotes 11,12 - Taguatinga Sul 
 
ATOS LEGAIS 
Autorização: aguardando visita in loco 
Número de vagas anuais: 120 Vagas Anuais 
Turno de funcionamento: integral 
 
INTEGRALIZAÇÃO 
  
Número de disciplinas total obrigatórias: 52 disciplinas 
Número de disciplinas eletivas: 07 disciplinas (obrigatória cursar 1) 
Número de disciplinas optativas: 01 disciplina (não obrigatório cursar) 
Número de Disciplinas total ofertadas: 60 disciplinas 
Número de disciplinas obrigatórias (a cursar): 53 disciplinas (obrigatórias + eletiva) 
 
 

Carga Horária Mínima Resumida Horas % 
Carga horária total obrigatória 4050 96,75 

Carga horária estágio supervisionado         1206 28,81 
Carga horária disciplinas optativas (não 

obrigatória) 
36 0,86 

Carga horária teórica obrigatória (T) 1296 30,96 
Carga horária prática obrigatória (P) 2178 52,03 
Carga horária campo (C) 0 0,00 
Carga Horária virtual/online obrigatória (V)  648 15,48 

Carga horária disciplinas eletivas 36 0,86 
Carga horária AAC 100 2,39 
Total  4.186 horas 100% 

 
 
REQUISITOS DE ACESSO 

As formas de acesso ao curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio de 
Brasília serão: 

a) Vestibular Tradicional: Inclui questões elaboradas com base nos conteúdos 
do Ensino Médio e uma Redação. São reprovados os candidatos que não 
obtiverem pelo menos três na redação. 

b) Processo Seletivo Agendado: Inclui a realização de uma redação. A nota 
mínima para aprovação é 3. 
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c) Processo Seletivo ENEM: A inscrição do candidato é realizada mediante a 
apresentação dos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Prova Objetiva e Redação). Os candidatos são classificados de acordo   com 
as vagas disponíveis, que, para esta modalidade, representam 20% do total 
das vagas oferecidas pela instituição.  

d) Matrícula sem Vestibular: Os portadores de diploma de nível superior podem 
requerer a matrícula nos cursos de graduação da Estácio Brasília, mediante a 
apresentação de documentação (diploma, histórico escolar completo, 
descrição do regime de aprovação da instituição de origem e programa das 
disciplinas cursadas com aprovação). As solicitações serão analisadas e o 
requerente que tiver a solicitação de matrícula deferida terá aproveitado 
apenas as disciplinas cujo conteúdo programático e carga horária, na 
instituição de origem, correspondam a 75% (setenta e cinco por cento) do 
conteúdo programático e da carga horária das disciplinas ministradas na IES. 

e) Vestibular por Computador. Inclui questões de múltipla escolha sobre os 
conteúdos do Ensino Médio e uma redação, realizados nos laboratórios da 
Instituição. São reprovados os candidatos que não obtiverem pelo menos três 
na redação. 

f) Vestibular Diferenciado. Inclui a elaboração de uma redação, cuja nota 
mínima para aprovação é 3. 

g) Transferência Externa: Para entrar com requerimento de transferência 
externa, os candidatos apresentam documentação fornecida pela instituição 
de ensino superior da qual pretendem transferir-se. Somente são aceitas 
solicitações de transferência para o mesmo curso ou para curso de área afim 
ao de origem e de mesmo nível. Não são aceitas solicitações de transferência 
de alunos em situação de abandono na instituição de origem ou de alunos 
desligados da instituição de origem. Se o pedido for deferido, o Centro 
Universitário Estácio de Brasília emite uma Declaração de Vaga, que permite 
que o aluno solicite à instituição de origem: a Guia de Transferência 
(documento que oficializa a transferência do vínculo de um aluno para outro 
estabelecimento de ensino), e o documento comprobatório de que o aluno 
está apto para a transferência (conforme determinação da lei nº 3.680, de 
26/10/2001), para fins de apresentação por ocasião da matrícula na 
universidade. 

h) Seleção de candidatos do PROUNI: O candidato que fez o ENEM poderá se 
inscrever no site do MEC, escolhendo a instituição e o curso, e concorrer a 
uma vaga em instituições de ensino superior. O candidato encaminhado pelo 
governo, apresenta a documentação no Centro Universitário Estácio de 
Brasília. Depois da análise da documentação, se o candidato for aprovado, ele 
deverá ser inscrito no PROCESSO DE AVALIAÇÃO – REDAÇÃO. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA 
 

1.1 BREVE HISTÓRICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA 

 
A Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas, entidade denominada FACITEC, é uma 

instituição particular de ensino superior, credenciada pela Portaria MEC 292, de 15.02.2001, 
DOU Nº 35-E, de 19.02.2001, Seção 1, mantida pelo Instituto de Ensino Superior Social e 
Tecnológico (IESST), com fins lucrativos, com Estatuto Registrado sob nº PJ 1.370, do Livro 
ALE, em 23.11.2001, microfilmado sob nº 381.744, do Cartório do Núcleo Bandeirante do 1º 
Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, Avenida 
Central, Área Especial 12, Bloco K, Núcleo Bandeirante - DF, CNPJ sob nº 03.316.456/0001-
53, e tem como finalidade precípua disseminar por todos os meios, o ensino, a pesquisa e a 
extensão.  

 
Em 1999, surge a decisão de criar a Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas 

(FACITEC) que partiu de um sonho do empreendedor Hélio Palazzo, empenhado no 
desenvolvimento de um projeto de educação superior de qualidade. Com o mesmo 
empreendedorismo e ousadia do personagem histórico, em pouco mais de 5 anos de 
existência, a FACITEC já se consolidava como uma das IES que mais crescia em base de alunos 
e qualidade no DF. 

 
Em 2001, a FACITEC iniciou suas atividades com os cursos de Administração com 

habilitação em Marketing e Administração com habilitação em Análise de Sistemas 
Gerencias, em dezembro do mesmo ano foi autorizado o funcionamento dos cursos de 
Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Comunicação Social com habilitação 
em Publicidade e Propaganda. 

 
No ano de 2002, foi autorizado o funcionamento do Curso de Bacharelado em 

Sistemas de Informação. 
 
Em 2004, a FACITEC obteve a provação dos cursos Normal Superior, Turismo e Direito 

sendo o carro chefe para grandes mudanças e conquistas da instituição, além é claro do 
primeiro Reconhecimento dos cursos de Administração, com habilitação em Marketing, e 
Administração, com habilitação em Análise de Sistemas Gerencias, ambos sendo aprovado 
com nota 5. Apesar da pouca idade a FACITEC neste período já se destacava pela qualidade 
dos seus serviços prestados a população. 

 
No ano de 2005, atendendo a um anseio da comunidade interna e da população de 

Taguatinga, o Conselho Superior da IES decide por unanimidade promover a mudança de 
endereço da Faculdade para um novo local considerado mais apropriado para o 
desenvolvimento de suas atividades, e instala-se no CSG 09, lote 15/16 Taguatinga Sul. Ainda 
em 2005, dá-se início às atividades dos cursos de pós-graduação lato sensu, com os cursos 
de Docência do Ensino Superior, sendo a primeira turma voltada para o aprimoramento e 
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nivelamento do seu corpo docente, e com o curso de Gestão Educacional destinado ao Corpo 
Gestor e Coordenadores da IES. 

 
Em 2006, houve a mudança no curso de Normal Superior, antes voltado à formação 

de professores para a educação infantil e das primeiras séries do ensino fundamental, 
ganhando a opção de se transformar em curso de Pedagogia para se adaptar à formação 
completa desses profissionais. 

 
No ano de 2007, como outro marco em sua história a FACITEC teve autorização para 

funcionamento de mais cinco novos cursos - Bacharelado em Ciências Contábeis, 
Licenciatura em Matemática, CST em Redes de Computadores, CST em Sistemas para 
Internet e CST em Gestão do Turismo. Destaca-se que estes três cursos Tecnológicos foram 
os primeiros a serem implantados na IES.  Em 2008, a IES obteve a autorização para o Curso 
de Engenharia de Produção, o primeiro a ser implantado na Região.  

 
O ano de 2013 ficou marcado para a nossa comunidade interna, como um ano de 

grandes mudanças e conquistas, em decorrência ao trabalho desenvolvido pelos 
colaboradores da FACITEC e ainda pelo desempenho positivo dos nossos alunos egressos no 
mundo do trabalho e a projeção nacional da FACITEC. O ano culminou com a incorporação 
da FACITEC ao GRUPO ESTÁCIO.  

 
Ainda em 2013, foram aprovados cinco cursos na área da tecnologia sendo Tecnólogo 

em Gestão de Recursos Humanos, Tecnólogo em Marketing, Tecnólogo em Processos 
Gerenciais, Tecnólogo em Logística e Tecnólogo em Gestão Financeira. Neste ano ainda 
fomos agraciados pela nota 4 atribuída em nosso Índice Geral de Cursos (IGC), nota atribuída 
pelo MEC/INEP, destaque do ranking do Índice Geral de Cursos (IGC) publicado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

 
A instituição foi recredenciada, também em 2013, por 5 anos, através da Portaria 533 

de 12/06/2013, publicada no DOU 113 de 14/06/2013. 
 
No DF existem duas Universidades, cinco Centros Universitários e 47 Faculdades as 

quais passaram por essa avaliação, sendo que a nota 4 foi a maior nota alcançada por uma 
IES estabelecida no DF, fato este que comprovou que estávamos e estamos no 
direcionamento correto e atendendo na integra à nossa proposta institucional. Em 2014, 
mais um ano de conquistas, com a autorização dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Serviço Social, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, 
Bacharelado em Educação Física, Licenciatura em Educação e Física, além da adesão ao 
PRONATEC, iniciando com os cursos de Redes de Computadores, Logística e Informática, com 
a captação de 467 alunos distribuídos nos três cursos. 

 
No dia 27 de julho de 2014, foi publicada a Portaria de credenciamento do Centro 

Universitário FACITEC - Portaria MEC nº 545 de 27/06/2014, publicada no DOU nº 122 de 
30/06/2014. Com o título, a Instituição ganha autonomia para ampliar a oferta de vagas e 
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criar ou extinguir cursos, como os de graduação e projetos de extensão. Além disso, o status 
demonstra que a qualidade da Instituição foi comprovada pelo MEC.  

 
O ano de 2015 inicia com mais uma grande conquista: é publicado no D.O.U. o 

aditamento ao ato de credenciamento, com a alteração de denominação da IES que passa 
para Centro Universitário ESTÁCIO BRASÍLIA - ESTÁCIO BRASÍLIA - Portaria MEC nº 96 de 
30/01/2015, publicada no DOU nº 22 de 02/02/2015. Também neste ano, aprovou-se o início 
do curso de Licenciatura em Educação Física (RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 46, publicada em 
09/07/204) com oferta de 200 vagas anuais, sendo 100 para o turno matutino e 100 para o 
turno noturno. 

 
Atualmente, a ESTÁCIO BRASÍLIA oferta os cursos, como demostrado na tabela 

abaixo, atos – autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, 
respectivamente. A IES também oferta cursos de Pós-Graduação, sendo vinte e um cursos 
na modalidade presencial e dezessete cursos na modalidade de Ensino à Distância, em 
parceria com a UNESA – Universidade Estácio de Sá, situada no Rio de Janeiro. 
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TAGUATINGA  FACITEC

CREDENCIAMENTO 

Portaria MEC nº 292 de 

15/02/2001  

DOU nº 35E de 19/02/2001

 p. 72

AUTORIZAÇÃO DE 

MUDANÇA DE ENDEREÇO

Portaria MEC n° 3459 - 

05/10/2005 

DOU Nº 195 DE 10/10/2005 

p. 12

ADITAMENTO DO 

CREDENCIAMENTO / 

REGIMENTO INTERNO 

UNIFICADO / RETIFICAÇÃO DO 

NOME Portaria SESu nº 146 de 

09/02/2007 DOU Nº 30 DE 

12/02/2007

RECREDENCIAMENTO 

Portaria 533 de 

12/06/2013 DOU 113 de 

14/06/2013 p.15

TAGUATINGA ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO

1º/2001 

(ASG/MKT)

1º/2007 (ADM 

not)

2º/2008 (ADM - 

mat)

Portaria MEC nº 292 de 

15/02/2001 

DOU nº 35E de 19/02/2001 

p. 72

Portaria MEC nº 4375 de 

29/12/2004 

DOU nº 252 de 31/12/2004 

p. 35

300 anuais - Aumento - Portaria 

SESu nº 882 de 17/10/2007 

DOU nº 201 de 18/10/2007 p. 7 

Retificação no DOU 219 de 

14/11/2007 

p. 365

RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO - 

Portaria 616 de 

20/11/2013 DOU 226 de 

21/11/2013 p.12

TAGUATINGA JORNALISMO BACHARELADO 1º/2002

Portaria MEC 

nº 2983 de 18/12/2001 

DOU nº 242 de 20/12/2001 p. 41

Portaria SESu nº 677 de 

27/09/2006 

DOU nº 187 de 28/09/2006 

p. 31/33

RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO - Portaria 

703 de 18/12/2013 DOU 246 de 

19/12/2013 p.130

Resolução CONSUNI 

64/2014 de 10/12/14- 

Redução de Vagas de 

160 anuais para 

120 anuais

TAGUATINGA
PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA
BACHARELADO 1º/2002

Portaria MEC nº 2983 de 

18/12/2001 

DOU nº 242 de 20/12/2001 

p. 41

Portaria SESu  nº 759 de 

13/10/2006 

DOU nº 198 de 16/10/2006 

p. 21

RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO - Portaria 

524 de 15/10/2013 DOU 202 de 

17/10/2013 p.24

Resolução CONSUNI 

65/2014 de 10/12/14- 

Redução de Vagas de 

160 anuais para 

120 anuais

TAGUATINGA
SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO
BACHARELADO 2º/2002

Portaria MEC nº 1044 de 

09/04/2002 

DOU nº 69 de 11/04/2002 p. 7

Portaria nº 1134 de 

21/12/2006 

DOU nº 246 de 26/12/2006

 p. 156/157

Portaria SERES nº 413, de 

11/10/2011

DOU nº 198, de14/10/2011, p. 

24/26

Portaria SERES nº 286, 

de 21/12/2012

DOU nº 249, de 

27/12/2012, 

p. 13/40

TAGUATINGA DIREITO BACHARELADO
1º/2004 (mat)

2º/2005 (not)

Portaria MEC nº 129 de 

12/01/2004 

DOU nº 09 de 14/01/2004 p.12

Portaria SESu nº 653 de 

07/05/2009 

DOU nº 86 de 08/05/2009 

p. 49

Resolução CONSUNI 18/2014 de 

09/07/14 - Aumento de Vagas 

para 

340 anuais

Resolução CONSUNI 

19/2014 de 09/07/14 - 

Restituição de Vagas em 

sua totalidade – 160 

vagas anuais

TAGUATINGA PEDAGOGIA LICENCIATURA
2º/2004 (NOS)

2º/2006 (PED)

Portaria MEC nº 2720 de 

03/09/2004 

DOU nº 172 de 06/09/2004 p. 12

Portaria SESu nº 1.168 de 

04/08/2009 

DOU nº 148 de 05/08/2009                                    

p. 16

Portaria SERES nº 123, de 

09/07/2012

DOU nº 132, de 10/07/2012, 

p. 26

Portaria SERES nº 286, 

de 21/12/2012

DOU nº 249, de 

27/12/2012, 

p. 13/40

TAGUATINGA TURISMO BACHARELADO 1º/2005

Portaria MEC nº 2719 de 

03/09/2004  

DOU nº 172 de 06/09/2004 p. 12

Portaria SESu nº 1138 de  

25/08/2010  

DOU. nº 164, de 26/08/2010,

 p. 35

Portaria SERES nº 108, de 

22/06/2012 

DOU nº 122, de 26/06/2012, 

p. 28/29

Em Extinção 2018.1  - 

Pedir processo: 

"EXTINTO"
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TAGUATINGA
REDES DE 

COMPUTADORES
TECNÓLOGO 2º/2007 (not)

Portaria SETEC nº 283 de 

12/04/2007 

DOU nº 71 de 13/04/2007 p. 17

Portaria SETEC nº 9, de 

02/03/2012

DOU nº 45, de 06/03/2012, 

p. 48 e 49

Portaria SERES nº 286, de 

21/12/2012

DOU nº 249, de 27/12/2012, p. 

13/40

Resolução CONSUNI 

69/2014 de 10/12/14- 

Redução de Vagas de 

200 anuais para 

120 anuais

TAGUATINGA
SISTEMAS PARA 

INTERNET
BACHARELADO 1º/2008 (not)

Portaria SETEC nº 283 de 

12/04/2007 

DOU nº 71 de 13/04/2007 p. 17

Portaria SETEC nº 9, de 

02/03/2012

DOU nº 45, de 06/03/2012, 

p. 48 e 49

Portaria SERES nº 286, de 

21/12/2012

DOU nº 249, de 27/12/2012, 

p. 13/40

CURSO NÃO OFERTADO 

EM VESTIBULAR A MAIS 

DE 5 ANOS ÚLTIMA 

TURMA -        1º 2009

TAGUATINGA MATEMÁTICA LICENCIATURA 1º/2008

Portaria SESu nº 888 de 

18/10/2007 

DOU nº 202 de 19/10/2007 p.9

Portaria SERES nº 493, de 

20/12/2011

DOU nº 245 de 22/12/2011,

 p. 34

Portaria SERES nº 286, de 

21/12/2012

DOU nº 249, de 27/12/2012, p. 

13/40

Resolução CONSUNI 

70/2014 de 10/12/14- 

Redução de Vagas de 

200 anuais para 80 

anuais

TAGUATINGA
ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO
BACHARELADO 1º/2009 (not)

Portaria SESu nº 1107 de 

19/12/2008 DOU nº 248 de 

22/12/2008 p.120

RECONHECIMENTO - 

Portaria 515 de 15/10/2013 

DOU 201 de 16/10/2013 p.21

TAGUATINGA GESTÃO DE TURISMO TECNÓLOGO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

Portaria SETEC nº 556 de 

13/11/2007 

DOU nº  219 de 14/11/2007 p. 

365

TAGUATINGA CIÊNCIAS CONTÁBEIS BACHARELADO
1º/2008 (not)

2º/2008 (mat)

Portaria SESu nº 337 de 

23/04/2007 

DOU nº 78 de 24/04/2007 p. 32

Portaria SESu nº 562, de 

17/03/2011

DOU Nº 54, de 21/03/2011, 

p. 17

RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO - Portaria 

703 de 18/12/2013 DOU 246 de 

19/12/2013 p.130

TAGUATINGA
PROCESSOS 

GERENCIAIS
TECNÓLOGO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

Portaria SETEC n.º 180 de 

08/05/2013 

DOU n.º 88 de 09/05/2013 p. 26

Resolução CONSUNI 68/2014 de 

10/12/14- Redução de Vagas de 

160 anuais para 120 anuais

TAGUATINGA
GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS
TECNÓLOGO 1º/2013

Portaria SETEC n.º 174 de 

18/04/2013 

DOU n.º 75 de 19/04/2013 p. 30

 Portaria 1035 de 

23/12/2015 DOU - Publicada 

em 24/12/15

TAGUATINGA MARKETING TECNÓLOGO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

Portaria SETEC n.º 174 de 

18/04/2013

 DOU n.º 75 de 19/04/2013 p. 30

Resolução CONSUNI 67/2014 de 

10/12/14- Redução de Vagas de 

160 anuais para 120 anuais
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TAGUATINGA LOGÍSTICA TECNÓLOGO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

Portaria SETEC n.º 245 de 

31/05/2013 

DOU 104 de 03/06/2013 p. 14

TAGUATINGA
ARQUITETURA E 

URBANISMO
BACHARELADO

Resolução 

CONSUNI 

63/2014 de 

10/12/14- 

Redução de 240 

para e 200 anuais

Portaria SERES nº 171 de 

13/03/2014 

DOU nº 50 de 14/03/2014 p. 12

Res 101 16 08 18 CONSUNI AD 

REF REDUZ VAGAS 

ARQUITETURA  TAGUATINGA - 

Redução de 200 para 160 vagas

TAGUATINGA

ENGENHARIA 

AMBIENTAL E 

SANITÁRIA

BACHARELADO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

Portaria SERES nº 211 de 

27/03/2014 

DOU nº 60 de 28/03/2014 p. 45

TAGUATINGA  

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

FACITEC 

CREDENCIAMENTO 

Portaria MEC nº 545 de 

27/06/2014 DOU nº 122 de 

30/06/2014

TAGUATINGA ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO
Resolução CONSUNI nº 16 

publicada em 09/7/14

TAGUATINGA SERVIÇO SOCIAL BACHARELADO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

Resolução CONSUNI nº 17 

publicada em 09/7/14

TAGUATINGA ENFERMAGEM BACHARELADO 1º/2015
RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 48 

publicada em 08/09/14

TAGUATINGA FISIOTERAPIA BACHARELADO 1º/2015
RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 49 

publicada em 08/09/14

TAGUATINGA
EDUCAÇÃO FISICA 

(LICENCIATURA)
LICENCIATURA 1º/2015

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 46 

publicada em 09/07/14

RECONHECIMENTO - 

Portaria 668 de 05/10/2018 

DOU 194 de 08/10/2018 p.45
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TAGUATINGA
EDUCAÇÃO FISICA 

(BACHARELADO)
BACHARELADO 1º/2015

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 47 

publicada em 09/07/14

TAGUATINGA FARMÁCIA BACHARELADO 1º/2018
RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 50 

publicada em 08/09/14

TAGUATINGA

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

ESTÁCIO DE BRASÍLIA – 

ESTÁCIO BRASÍLIA

ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO

Portaria MEC nº 96 de 

30/01/2015 DOU nº 22 de 

02/02/2015

TAGUATINGA ENGENHARIA ELÉTRICA BACHARELADO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

Resolução CONSUNI Nº 04/2016 

de 13/09/16

TAGUATINGA

ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS

BACHARELADO ________
Resolução CONSUNI Nº 05/2016 

de 13/09/16- 

TAGUATINGA NUTRIÇÃO BACHARELADO 1º/2018
Resolução CONSUNI Nº 09/2016 

de 23/11/16-

TAGUATINGA
CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO
BACHARELADO 1º/2018

Resolução CONSUNI Nº 10/2016 

de 23/11/16-

TAGUATINGA PSICOLOGIA BACHARELADO

RESOLUÇÃO DE PEDIDO AO MEC - 

Res 89 13 03 18 COSUNI AD REF 

PSICOLOGIA BACHARELADO  e 

Res 91 27 03 18 HOMOL Res 89 13 

03 18 CONSUNI AD REF 

PSICOLOGIA BACHARELADO 

TAGUATINGA ODONTOLOGIA BACHARELADO

RESOLUÇÃO DE PEDIDO AO MEC - 

Res 90 26 03 18 COSUNI AD REF 

ODONTOLOGIA BACHARELADO -                                     

ASA SUL UNIDADE ASA SUL

Resolução CONSUNI Nº 01/2015 

de 16/12/15 –

CRIAÇÃO CAMPUS ASA SUL

ASA SUL ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO 1º/2018
Resolução CONSUNI Nº 02/2015 

de 16/12/15

ASA SUL CIÊNCIAS CONTÁBEIS BACHARELADO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

Resolução CONSUNI Nº 03/2015 

de 16/12/15
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ASA SUL DIREITO BACHARELADO 1º/2016

Resolução CONSUNI Nº 04/2015 

de 16/12/15 (EXTENSÃO DO 

CURSO DE TAGUATINGA)

ASA SUL ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO 1º/2016
Resolução CONSUNI Nº 05/2015 

de 16/12/15

Res 98 16 08 18 CONSUNI AD 

REF REDUZ VAGAS ENG CIVIL 

ASA SUL - Redução para 150 

vagas

ASA SUL
ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO
BACHARELADO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

Resolução CONSUNI Nº 06/2015 

de 16/12/15

ASA SUL
ARQUITETURA E 

URBANISMO
BACHARELADO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

Resolução CONSUNI Nº 07/2016 

de 23/11/16

Res 99 16 08 18 CONSUNI AD 

REF REDUZ VAGAS 

ARQUITETURA ASA SUL - 

Redução para 100 vagas

ASA SUL
GESTÃO PÚBLICA

TECNÓLOGO 1º/2018
Resolução CONSUNI Nº 08/2016 

de 23/11/16

Res 100 16 08 18 CONSUNI AD 

REF REDUZ VAGAS GESTÃO 

PÚBLICA  ASA SUL - Redução 

para 150 vagas

ASA SUL EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

RESOLUÇÃO CONSUNI/CONSEPE 

N° 35/2017 DE 23 DE OUTUBRO 

DE 2017

Ad Referendum

ASA SUL ENGENHARIA ELÉTRICA BACHARELADO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

RESOLUÇÃO CONSUNI/CONSEPE 

N° 36/2017 DE 23 DE OUTUBRO 

DE 2017

Ad Referendum

ASA SUL FISIOTERAPIA BACHARELADO

ATIVO SEM 

DEMANDA - 

NUNCA HOUVE 

TURMA 

FORMADA

RESOLUÇÃO CONSUNI/CONSEPE 

N° 37/2017 DE 23 DE OUTUBRO 

DE 2017

Ad Referendum
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1.2 MISSÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA 

 
EDUCAR PARA TRANSFORMAR: Promover o ensino, a pesquisa e a extensão, 

formando profissionais críticos, éticos e qualificados, com um ensino teórico e prático 
de qualidade, para transformar a sociedade de forma sustentável. 

 
Valores do Centro Universitário Estácio de Brasília 
 

✓ Foco no aluno – O aluno é a nossa razão de ser. 
✓ Gente e Meritocracia – Valorizamos nossa gente através da meritocracia. 
✓ Inovação – Devemos criar e ousar sempre 
✓ Simplicidade – Devemos ser simples para sermos ágeis e austeros 
✓ Resultado – Perseguimos resultados extraordinários com paixão e método, agindo 

sempre como “donos”. 
✓ Ética – Não toleramos desvios de conduta 
✓ Excelência – Perseguimos a excelência na prestação de serviços dentro e for a da sala 

de aula 
✓ Hospitalidade – Tratamos as pessoas como gostamos de sermos tratados 

 
 
1.3 CONTEXTO REGIONAL 

 
Histórico do DF e principais cidades  
 
O Distrito Federal (DF) contou com diversos estudos técnicos destinados ao 

planejamento de sua ocupação. A ideia de transferir a capital para o interior do país é 
bastante antiga. Segundo Bertran (1994), ela foi defendida pelos inconfidentes mineiros, 
no século XVIII, e por Hipólito José da Costa, fundador do Correio Braziliense, em 18131.  

 
Em 1891, a primeira Constituição Federal republicana determinou à União que 

delimitasse uma área de 14.400 km2, para estabelecimento da futura Capital Federal, 
determinação essa que foi reafirmada nas Cartas de 1934, 1937 e 1946. 

 
Em 1892, foi instituída a Comissão Exploradora do Planalto Central, conhecida 

como Missão Cruls, liderada pelo Chefe do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, 
Luiz Cruls. Essa foi a primeira expedição científica organizada para identificar o local de 
implantação da futura capital e seu relatório ainda hoje constitui importante fonte de 
dados sobre a região (GDF, 1986). 

 

                                                      

1 Cadernos ASLEGIS/34 maio/agosto 2008; Ordenamento territorial e plano diretor: o caso do Distrito Federal; Por Roseli 

Senna Ganem, Selma Regina Cavalcante, Tadeu Almeida de Oliveira e Gabriela Tunes da Silva 
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Segundo Villas Bôas e Villas Bôas (1994), a tese da mudança foi esquecida entre 
as duas grandes guerras e relembrada na Segunda Guerra Mundial. Na década de 1940, 
para os brasileiros situados no litoral, o Brasil Central ainda era um mundo distante e 
desconhecido. Em 1943, Getúlio Vargas criou a Fundação Brasil Central e organizou a 
expedição Roncador-Xingu, a Marcha para o Oeste, cuja missão era a de “entrar em 
contato com os ‘brancos’ de nossas cartas geográficas”, isto é, com as áreas do interior 
desconhecidas (VILLAS BÔAS e VILLAS BÔAS, 1994). 

 
Em 1946, o projeto de transferência da capital foi retomado, com a criação da 

Comissão de Estudos para Localização da Nova Capital. Essa Comissão contratou o 
levantamento aerofotogramétrico de uma área de 50.000 km², executado pela empresa 
norte-americana Donald J. Belcher. Foram estudados cinco sítios, dos quais um foi 
escolhido pela Comissão para implantação de Brasília (GDF, 1986). Esse sítio, de 5.800 
km2, abrangia duas cidades – Planaltina, fundada em 1859, e Brazlândia, de 1933 – e 92 
fazendas, que foram desapropriadas pelo Governo Federal para implantação do DF 
(SEDUMA, 2007). 

 
O projeto foi assumido por Juscelino Kubitschek, que, logo depois de tomar 

posse, em 1956, lançou o Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, 
vencido por Lúcio Costa. O projeto vencedor foi elaborado conforme os princípios da 
Carta de Atenas 2, inspirada no modelo modernista, cuja característica principal é a 
setorização urbana, segregando os espaços conforme seu uso residencial, institucional, 
comercial, de circulação etc. Essa proposta visava contornar os problemas observados à 
época nas cidades tradicionais, sanitários e de circulação, decorrentes da excessiva 
sobreposição de usos.  

 
Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e, por ser o exemplo mais 

expressivo desse modelo no mundo, seu plano-piloto foi reconhecido como patrimônio 
cultural da humanidade pela Unesco, em 1987, e tombado pela União em 1990. Com as 
terras desapropriadas e sob controle do Estado, esperava-se poder controlar também o 
processo de urbanização. O plano inicial era o de implantar cidades-satélites somente 
quando o Plano Piloto atingisse 500.000 habitantes.  

 
Entretanto, já durante a construção de Brasília, a necessidade de abrigar o 

contingente de operários e demais imigrantes levou ao surgimento precoce das cidades 
satélites. Assim surgiram Taguatinga (1958), Gama (1960), Núcleo Bandeirante (1961), 
Guará (1966) e Ceilândia (1970). Em 1980, o DF possuía 1 milhão de habitantes, 78,5% 
dos quais residentes na periferia, isto é, fora do centro de maior renda formado pelo 
Plano Piloto e Lagos Sul e Norte (SEDUMA, 2007).  

 
Após a inauguração da cidade, o primeiro documento de zoneamento do DF foi 

aprovado por meio do Decreto Federal nº 163/1962, que dividiu suas terras em área 
metropolitana, área das cidades satélites e área rural. Essa divisão territorial foi 
posteriormente reafirmada, no Decreto n.º 2.739/1974. Já no Decreto nº 163/1962, foi 
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feita a primeira referência legal ao Plano Diretor do Distrito Federal, mencionado como 
incumbência da Assessoria de Planejamento da Prefeitura do Distrito Federal. 

 
Ainda na década de 1960, foi aprovado o Código Sanitário do DF, pela Lei Federal 

n.º 5.027/1966, e, em 1970, foi elaborado o Plano Diretor de Água, Esgoto e Controle da 
Poluição (PLANIDRO). Esse plano propôs a restrição da ocupação na bacia do Paranoá - 
o lago e seus rios formadores (SEDUMA, 2007).  

 
A primeira medida administrativa concreta, objetivando o ordenamento 

territorial do DF, foi o Plano Estrutural de Organização Territorial (PEOT), elaborado em 
1977 e homologado pelo Decreto n.º 4.049/1977. Em linhas gerais, o PEOT identificava 
as áreas mais adequadas à urbanização, buscando conciliar o uso do solo com as 
melhores alternativas para serviços, transportes, sistema viário, abastecimento d’água 
e coleta de esgotos. O PEOT definiu o vetor de crescimento urbano do DF em direção a 
Taguatinga e Gama, até o entorno. Duas áreas, entre as três indicadas como as mais 
adequadas à expansão urbana, situavam-se onde hoje estão implantadas as cidades de 
Águas Claras e Samambaia.  

 
Em 1985, foi elaborado o segundo plano de ocupação para o Distrito Federal, o 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), que consolidou as propostas de 
expansão urbana contidas no PDOT e serviu de subsídio para todos os demais planos de 
ordenamento do DF. O POT apresentou uma proposta de macrozoneamento, com usos 
predominantes e exclusivos, abrangendo zonas rurais, urbanas, de urbanização 
prioritária (destinadas a novos loteamentos urbanos), de ocupação restrita (áreas ainda 
não desapropriadas e sujeitas a pressões urbanas) e de interesse ambiental. 

 
Em 1987, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAUMA) aprovou o novo 

projeto de Lúcio Costa, o “Brasília Revisitada”, que passou a ter efeitos jurídicos 
concretos por meio do Decreto n.º 10.829/1987. Contrariamente às diretrizes vigentes 
até então, as novas propostas de Lúcio Costa visavam o adensamento da bacia do 
Paranoá, com a criação de seis novas áreas habitacionais na região (SEDUMA, 2007). 
Entre as novas áreas propostas por ele, figuram: o Bairro Oeste Sul, que hoje 
corresponde ao Setor Sudoeste; o Bairro Oeste Norte, onde será implantado o Setor 
Noroeste; e a Asa Nova Norte, que hoje abriga o Setor Habitacional Taquari.  

 
Em 1986, foi elaborado o Plano de Ocupação e Uso do Solo (POUSO), que 

incorporou as diretrizes do Brasília Revisitada. O Pouso foi aprovado pela Resolução n.º 
31/86, do CAUMA, e pelo Decreto nº 12.898/1990. 

 
Em meados da década de 1980, já eram elevados, no DF, o preço do imóvel 

urbano e a demanda por moradias para as classes de média e baixa renda. A partir de 
1989, foram iniciados os programas de formação de assentamentos urbanos e ampla 
distribuição de lotes para população de baixa renda, dando origem às cidades de 
Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Santa Maria (SEDUMA, 2007). 
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Direcionados à classe média, no início da década de 1990, teve início a 

implantação dos setores habitacionais Sudoeste e Águas Claras, cujos imóveis seriam 
adquiridos por financiamentos bancários com juros altos. Por essa época, entretanto, já 
estavam em expansão os condomínios irregulares, os quais avançavam sobre áreas 
urbanas e rurais, em terras particulares ou públicas griladas. 

 
Os condomínios fixaram principalmente na Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Rio São Bartolomeu, direcionando a expansão urbana para uma região não prevista nos 
planos diretores (SEDUMA, 2007). 

 
Na década de 1990, foi elaborado o primeiro plano nos termos da nova 

Constituição Federal, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT), 
aprovado pela Lei Distrital nº 353/1992. O PDOT/1992 reforçou duas áreas de 
concentração urbana: a primeira, abrangendo o Plano Piloto, Guará, Taguatinga, 
Ceilândia, Samambaia e Águas Claras, e a segunda, em direção a Samambaia, Recanto 
das Emas, Gama e Santa Maria. Os parcelamentos irregulares foram reconhecidos como 
um anel semiradial em torno do Plano Piloto (SEDUMA, 2007).  

 
Com a emancipação política do Distrito Federal, foi promulgada a Lei Orgânica, 

em 08 de junho de 1993. Em relação ao ordenamento territorial, a Lei Orgânica (LODF, 
artigos 316, 317 e 319), reproduzindo o espírito da Constituição Federal de 1988, 
determinou a elaboração do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, abrangendo 
todo o Distrito Federal, e de Planos Diretores Locais (PDL) para cada região 
administrativa. O PDOT/1992 tem passado por revisões e em 15/08/2012 foi aprovado 
o Projeto de Lei Complementar n° 17/2011, mas já com orientações para desenvolver 
estudos com vistas a uma nova rodada de discussão em 2013 e aprovação em 2014. 

 
Nesse processo de revisão persiste o desafio de estimular a consolidação das 

áreas já ocupadas. As áreas mais densas do DF abrangem o oeste (as cidades de 
Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo I e II e Recanto das Emas) e o Sudoeste 
(as cidades de Gama e Santa Maria), o que consolida os eixos de expansão previstos nos 
primeiros planos de ordenamento territorial distritais. Mas, dois outros conjuntos 
urbanos também se consolidaram: a região mais próxima de Brasília, formada pelas 
regiões administrativas do Cruzeiro, Guará, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e 
Lagos Sul e Norte, e a aglomeração nordeste, que engloba as cidades de Planaltina e 
Sobradinho e os loteamentos clandestinos nas zonas rurais lindeiras.  

 
Além disso, há novas tendências de ocupação urbana no DF e Entorno, em 

direção ao lago formado pela barragem Corumbá IV e à cidade de Santo Antônio do 
Descoberto (município goiano lindeiro ao limite sudoeste do DF). Assim, embora 
continue polinucleada, a estrutura urbana do DF tende à compactação, com o 
preenchimento gradativo dos vazios urbanos presentes entre os diversos núcleos 
(SEDUH, 2005). 
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Existem, também, os projetos governamentais, que vão além da conclusão da 

nova rodoviária como: a implantação da Cidade Digital, limítrofe ao Parque Nacional de 
Brasília; da estação do trem-bala e do Veículo Leve sobre Pneus (VLP); e a implantação 
da via Interbairros, que fará a interligação de Águas Claras e Guará ao Plano Piloto. Esses 
projetos constituirão polos de adensamento urbano e geradores de tráfego (SEDUH, 
2005). O novo PDOT deverá fornecer as estratégias de controle das novas frentes de 
ocupação urbana e de proteção das áreas ambientalmente sensíveis. 

 
Outro desafio é o adensamento urbano dos municípios do Estado de Goiás 

limítrofes ao DF, especialmente nas poções sul e sudoeste, que crescem em função das 
dinâmicas que estabelecem com o DF. Além de Santo Antônio do Descoberto, já 
mencionado, estão em forte crescimento os Municípios de Águas Lindas, Novo Gama, 
Valparaíso e Cidade Ocidental, cuja população de baixa renda trabalha no DF (SEDUH, 
2005).  

 
A confrontação do histórico de documentos técnicos e planos diretores 

elaborados no DF com a realidade da ocupação do espaço urbano e o tamanho dos 
desafios a serem enfrentados no processo de revisão do PDOT evidenciam o 
descompasso entre o planejamento e o crescimento urbano desordenado. De fato, o 
esforço dos planejadores não conseguiu evitar o caos urbano e preocupa o fato de que 
a população do DF em 2010 estava em 2,57 milhões de habitantes e deverá chegar a 
três milhões, em 2020. 

 
Crescimento dessa ordem não só acarretaram o surgimento de cidades 

destituídas de infraestrutura urbana mínima, mesmo nos assentamentos oficiais, como 
estimularam o processo imigratório, com consequente aumento da demanda por 
moradias. Tudo isso se passou ao largo dos inúmeros Planos Diretores de Ordenamento 
Territorial (PDOT) elaborados e aprovados durante mais de cinquenta nos que 
marcaram a história de Brasília, desde que a cidade foi inaugurada. 

 
Esse processo migratório remonta à construção da nova capital, com grandes 

levas de imigrantes que se instalavam nas imediações do Plano Piloto, a exemplo da 
localidade conhecida como Núcleo Bandeirante, cuja grande massa ali instalada 
sensibilizou o governo de Juscelino Kubitscheck determinar a criação de cidade-satélite, 
isso já em 1958. O novo local de assentamento para 4 mil pessoas recebeu o nome de 
Vila Sara Kubitscheck, posteriormente a denominação de Santa Cruz de Taguatinga e 
finalmente Taguatinga (que em Tupi Guarani significa ave branca, mesmo nome do 
córrego que banhava a cidade). 

 
Decorridos dois anos da Fundação de Taguatinga, a sua população já era 

estimada em 26 mil habitantes que continuava a abrigar habitantes removidos de outras 
invasões, como a Vila Amaury e a Vila Matias, gerando acréscimos graduais na sua malha 
urbana, a ponto de em 1971 ocorreu a expansão urbana mais significativa com a criação 
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de setores que assumiram a denominação de Ceilândia, alusão popular à Comissão de 
Erradicação de Invasões (CEI). 

 
Em 1984 foi criado o bairro Águas Claras com uma projeção para 163 mil 

habitantes. Em 1985 foi implantada Samambaia que com a Ceilândia provocaram um 
enorme impacto na estrutura urbana da cidade, causando grandes sobrecargas que ia 
além do seu sistema viário. Como resultado, atualmente Taguatinga, Ceilândia e 
Samambaia são cidades satélites separadas e conforme dados do IBGE – censo de 2010 
– haviam 957.277 habitantes nesse triângulo. 

 
Ceilândia continua sendo a mais populosa com 402.729 – o que corresponde a 

15% da população do DF. Taguatinga aparece em segundo lugar, com 361.063 
moradores. Em terceiro, Brasília com 209.855 habitantes. Samambaia hoje possui cerca 
de 195 mil habitantes. 

 
Taguatinga é uma cidade satélite em franco desenvolvimento que se encontra 

com grande parte de sua infraestrutura já implantada. Contudo, nela se verificam os 
transtornos típicos das metrópoles contemporâneas, como o trânsito confuso e 
frequentemente congestionado, transportes urbanos deficientes e caóticos, 
principalmente nos momentos de pico, além de problemas nas áreas de segurança 
pública, atendimento à saúde e falta de compreensão coletiva quanto ao uso de espaços 
públicos, entre outros.  

 
O desafio que se apresenta é, pois, desenvolver, na comunidade, a consciência 

de seu papel como elemento transformador da comunidade de que faz parte, como uma 
alternativa possível para a solução destes e de outros problemas próprios dos grandes 
centros urbanos. 

 
Importante destacar ainda que Brasília, além da Capital da República, se 

caracteriza como ampla e empreendedora sociedade urbana e culturalmente moderna. 
A proximidade com uma vasta e desafiadora rede de serviços públicos, a existência de 
um mercado de serviços na área da Odontologia altamente qualificados e competitivos 
e o próprio ambiente institucional de Brasília oferecem o contexto de impulso ao 
desenvolvimento científico acadêmico. 
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Localização da ESTÁCIO BRASÍLIA 

 
A cidade satélite de Taguatinga foi escolhida para sediar a ESTÁCIO BRASÍLIA em 

virtude de apresentar um crescente desenvolvimento populacional e principalmente 
por atender na integra a nossa missão institucional, nos proporcionando a possibilidade 
de atender uma população, devido a diversos fatores sócio-econômico-cultural. Esta 
que está à margem de um ensino superior de qualidade capaz de transformá-los em 
cidadãos reflexivos e capazes de modificar positivamente o meio em que vivem. Desde 
a criação do Distrito Federal, sendo a cidade satélite pioneira, fundada em 05 de junho 
de 1958, Taguatinga está localizada em um centro dinâmico do DF, fazendo divisa ao 
norte com as Regiões Administrativas do Plano Piloto e Brazlândia; ao sul, com a de 
Riacho Fundo; a leste com as do Guará e Núcleo Bandeirante e a oeste com as de 
Ceilândia e Samambaia, sendo que suas atividades produtivas interagem diretamente 
com as regiões citadas, bem como com outras que não fazem divisa com Taguatinga, 
tais como Recanto das Emas, Gama e Santa Maria. 
 

Foto 1 – Vista Aérea da Localização do Centro Universitário Estácio de Brasília  

 
Fonte: Google Earth 
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Nessa direção, estes componentes citados anteriormente justificam a inserção 
regional do Centro Universitário Estácio de Brasília. A IES trabalha para fortalecer e 
ampliar a formação dos discentes, através da oferta da qualidade de seus cursos e 
programas, visando atender à necessidade do setor produtivo, bem como, estimular o 
pensamento crítico e novas oportunidades de carreiras na área acadêmico-científico. 
 

1.3.1 Aspectos da Saúde 

Nos anos oitenta, a área de Saúde Bucal Coletiva, participou ativamente de 
movimentos nacionais e passou por vários momentos importantes para a construção de 
uma política da Saúde Bucal nos processos político-institucional do Sistema Único de 
Saúde. Os anos 90 significaram para a área de Saúde Bucal Coletiva um período de novas 
aquisições, experiências, inovações e renovações. Hoje, a área de Saúde Bucal Coletiva 
se destaca nacionalmente com a formulação de tecnologias e estratégias de ensino e de 
assistência no SUS.  

No Distrito Federal, segundo o Instituto Brasil e Estatística (IBGE) são 476 
profissionais da área de saúde bucal para um total de 3.039.444 habitantes, pode-se 
dizer que é um dentista para 6.385 moradores.  

De acordo com a Secretaria de Saúde, 35% da população hoje tem atendimento 
odontológico. Com um novo planejamento para o futuro é esperado o atendimento de 
75% da população, podendo chegar a 100%. 

Brasília, além da Capital da República, também tem uma veia empreendedora, 
principalmente da classe média; a proximidade uma grande rede de serviços públicos; a 
existência de um mercado de serviços odontológicos qualificados e competitivos; e, o 
próprio ambiente institucional de Brasília. Tudo isso possibilita uma rede de relações 
pedagógicas estabelecida num nível nacionalmente diferenciado para formação do 
graduando em odontologia. 

 
 
2  ARTICULAÇÃO DO PPC COM O PDI E PPI E AS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO 

AMBITO DO CURSO 
 

No Plano de desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2020 se consolidam as 
definições de missão, diretrizes e proposições políticas do Centro Universitário 
Estácio de Brasília e o Plano de Gestão evidenciando os princípios, os desafios a 
serem enfrentados e, definidos com base na análise situacional realizada e na visão 
dos diversos cenários possíveis, concentrando seu pensamento estratégico nos 
problemas, e não nos setores, e em políticas claramente direcionadas para a vida 
acadêmica em toda a sua amplitude. 
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Com esta perspectiva, a gestão pretende que o Centro Universitário Estácio 
de Brasília, em todos os seus setores, seja capaz de desenvolver seu projeto 
institucional através de um processo de planejamento contínuo e participativo, que 
seja culturalmente incorporado ao seu cotidiano, de maneira que possa articular e 
desenvolver o máximo de sua qualificação técnica, formal com o máximo de sua 
missão de instituição de educação superior, produzindo, difundindo e fazendo 
avançar as fronteiras do conhecimento universal, sem descuidar do avanço e 
transformação da realidade local, da coletividade da região. Portanto, todos os que 
integram a comunidade acadêmica devem participar desse processo de gestão que 
pretende ser inovador, integrador e participativo. 
 

No mesmo sentido, o PPC de Odontologia do Centro Universitário Estácio de 
Brasília preconiza que o curso oportunize aos estudantes uma sólida formação, com 
a capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação 
e valorização dos fenômenos sociais e ambientais, aliadas a uma postura reflexiva e 
visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão 
para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, o 
trabalho e o desenvolvimento da cidadania. Tem como foco o perfil humano de um 
profissional com competência técnica e política, com pensamentos humanísticos, 
capacitado para a compreensão dos principais temas, problemas, que o leve à 
análise e reflexão crítica da realidade social em que se insere. 
 

A base ética na formação do profissional adota valores de respeito ao ser 
humano, e cultiva a responsabilidade social, a justiça, a integridade, o respeito às 
leis e regulamentos, qualidades e princípios inerentes e indispensáveis à formação 
do cidadão. Nessa perspectiva existe um grau de articulação entre o PPC e o PDI 
2016-2020 para as políticas de ensino, pesquisa e extensão do Centro Universitário 
Estácio de Brasília.  
 

Na esteira deste pensamento, este PPC expressa uma proposta curricular que 
aponta para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, configurando-
se como um processo educacional único e integrado, garantindo, assim, a formação 
de um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir 
na sociedade em prol da transformação da realidade. 
 
 

2.1 POLÍTICAS DE ENSINO 

 
A Estácio Brasília propõe uma educação capaz da promoção de situações de 

ensino e aprendizagem sintonizados na construção de conhecimentos e no 
desenvolvimento de competências. Nessa perspectiva, as diretrizes relacionadas à 
política de ensino, na IES, são: 
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a) Incentivo à pesquisa/educação investigativa das práticas profissionais, 
como princípio formativo para a construção do conhecimento, com ênfase 
no ensino de graduação; 
b) Avaliação dos cursos de graduação em funcionamento, assessoramento 
didático-pedagógico a discentes e docentes, com vistas à melhoria do 
processo ensino-aprendizagem; 
c) Articulação entre ensino, atividades de pesquisa/educação investigativa 
das práticas profissionais e extensão; 
d) Articulação integrativa entre os cursos; 
e) Interdisciplinaridade como eixo articulador do processo, ensino-
aprendizagem;  
f) Transversalidade como ação-reflexão-ação. 

 
 

2.2 POLÍTICA DE PESQUISA 

 
A instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei 9394/1996, capítulo IV, 

artigo 43, do inciso I, enfatiza que a finalidade do ensino superior é “estimular a criação 
cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”. Para que 
esta finalidade seja alcançada, é preciso ultrapassar o ensino tradicional propriamente 
dito (professor como transmissor e aluno passivo e receptivo). 

 
O elucidativo inciso III do artigo acima citado ressalta a necessidade de 

“incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver 
o entendimento do homem e do meio em que vive”. Aqui se estabelece a necessidade 
da formação de profissionais aptos ao pensamento crítico, reflexivo, o espírito científico, 
investigativo para que assim possa haver a promoção e divulgação de conhecimentos 
culturais, científicos e técnicos. 
 

Com base nessas acepções, a Estácio Brasília desenvolve um ensino superior que 
promovera interface do ensino, pesquisa e extensão, com a conexão das diversas áreas 
de conhecimento e participação ativa dos docentes, no sentido de desenvolver o senso 
crítico e reflexivo dos discentes, quanto ao cenário atual da sociedade brasileira e à 
necessidade uma educação continuada.  
 

O diálogo contínuo entre o ensino, a pesquisa e a extensão na Estácio Brasília é 
desenvolvido por meio de seminários, fóruns temáticos, cursos livres, congressos, entre 
outros, os quais são imprescindíveis para que o aluno tenha acesso às inúmeras 
possibilidades de se encontrar e se reconhecer. O principal papel da pesquisa nesse 
contexto é promover a construção do saber e a autonomia do ensino-aprendizagem.  
 

A promoção de projetos de pesquisa e iniciação científica contribuem 
sobremaneira para agregar conhecimento sobre determinado tema, fatores que farão 
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o diferencial tanto para este profissional em formação quanto para o cidadão que se 
deseja: aquele sujeito que sabe seu papel enquanto profissional, mas não deixa de ser 
um cidadão consciente e que aproveite seus conhecimentos para a valorização de sua 
cultura, do patrimônio deixado pelos seus pares ancestrais, com consciência dos 
problemas que estão ocorrendo em seu entorno e no mundo, prestando serviços à sua 
comunidade, numa relação de troca mútua e respeitosa contribuindo, assim de forma 
agregadora.  
 

É nessa perspectiva que a Estácio Brasília vem incentivando a pesquisa científica. 
A evolução sociocultural, econômica e a necessidade da formação de profissionais com 
uma visão holística e crítica, exigem novos conhecimentos, saberes e competências 
técnicas e científicas. Para atender a essas demandas, a Estácio Brasília atua no fomento 
à pesquisa e iniciação científica articuladas com os cursos de bacharelado, de pós-
graduação, na modalidade Lato Sensu e extensão. 
 

As atividades de pesquisa desenvolvidas na Estácio Brasília visam: a) a melhoria 
da qualidade do ensino e da formação profissional, fomentando e reforçando a 
inovação, a interdisciplinaridade e a integração nos programas acadêmicos; b) o 
engajamento dos professores nas atividades de pesquisa e de iniciação científica, e c) a 
formação de discentes com raciocínio crítico, criativo, com atitudes éticas e socialmente 
comprometidas, além da capacidade de produzir, organizar e difundir o conhecimento. 

 
 

Com esse propósito, a Estácio Brasília vem, ao longo dos anos, intensificando a 
divulgação e promoção de programas de pesquisa e de iniciação científica a docentes e 
discentes. O incentivo à participação de docentes e discentes em eventos científicos, 
nacionais e internacionais, além da publicação de artigos científicos oriundos de 
trabalhos de conclusão de curso e dos programas de fomento à iniciação científica é 
essencial para oportunizar o fomento à pesquisa nos cursos de graduação e pós-
graduação. 
 

A coordenação, orientação e encaminhamento de atividades de Pesquisa 
do Centro Universitário Estácio de Brasília – Estácio Brasília são da competência do 
Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica Institucional (NUPE), órgão administrativo 
subordinado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. A coordenação do 
NUPE e os membros do Comitê Interno de Pesquisa (CIP) elaboram e deliberam sobre 
as políticas para pesquisa e iniciação científica, tecnológica, artística e cultural. 
 

A pesquisa da Estácio Brasília está sendo construída e consolidada com a ação 
conjunta dos docentes, através do incentivo à prática da pesquisa científica, 
desenvolvimento de projetos de pesquisa nos cursos, com o intuito do desenvolvimento 
crítico e científico em âmbito social, econômico, político, ambiental, cultural, artístico e 
tecnológico. 
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As atividades de Pesquisa estão formuladas de forma a promover a participação 
dos discentes em projetos de pesquisa, dentro de parâmetros éticos, com qualidade 
acadêmica, de cunho científico e orientação docente individual ou em grupo, com 
cronograma compatível ao período de vigência do projeto. São propostas articuladas, 
aperfeiçoadas e vinculadas aos Projetos Pedagógicos de cada curso da Instituição, com 
objetivo de incentivar o senso reflexivo e crítico dos acadêmicos, por meio de 
pesquisa/educação investigativa e extensão, propiciando não só o desenvolvimento das 
habilidades de investigação, como também sua consciência crítica voltada a diferentes 
áreas do conhecimento e estão, assim, alicerçadas: 
 

·a pesquisa/educação investigativa da prática profissional de modo a permitir 
o conhecimento/intervenção, no contexto profissional e novas formas de 
relação/unidade teórico-prática no currículo de cada curso; 

·o trabalho de graduação interdisciplinar, que articula os componentes 
curriculares, os docentes e os acadêmicos, possibilitando a construção 
saberes individuais e coletivos e, ao mesmo tempo, aprofundando e 
ampliando a construção de conhecimentos sobre diferentes contextos;  

 
A interdisciplinaridade aparece como entendimento de uma nova forma de 

institucionalizar a produção do conhecimento, nos espaços da educação investigativa, 
na articulação e na comunicação entre as várias disciplinas curriculares, nas 
determinações do domínio das investigações, na constituição das linguagens 
partilhadas, nas pluralidades disciplinares, nas possibilidades de trocas de experiências 
e nos modos de realização da parceria, visualizando um conjunto de ações interligadas. 
E assim se estabelece a pesquisa da Estácio Brasília. 
 

A Estácio Brasília com o intuito de estimular a difusão de produções acadêmicas 
científicas, artísticas e culturais, promove programas com o envolvimento de docentes 
e discentes, acompanhados pelo NUPE, com apoio institucional.  
 
2.2.1 Iniciação Científica 
 

A necessidade de fomentar a Iniciação Científica na graduação está relacionada 
com a perspectiva de desenvolvimento da competência para saber mobilizar 
conhecimentos em diferentes situações. Deste ponto de vista, a Iniciação Científica 
propicia aos alunos de graduação a possibilidade de agir adequadamente nesta 
mobilização, uma experiência vivencial, porque os conteúdos estudados e aprendidos 
na formação se expressarão como saberes em uso, que potencializam a emergência de 
novos conhecimentos.  
 

Assim, propiciar que o aluno da graduação se introduza na experiência da 
pesquisa contribui para a formação de novos pesquisadores e para a crescente produção 
de novos saberes, que contribuirão para o aperfeiçoamento das diferentes formas de 
vida e de sobrevivência no planeta. Até porque, hoje o conhecimento fruto de pesquisas 
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também na graduação, pode contribuir para a difusão de saberes em rede, como 
saberes nômades, que circulam e perpassam as relações humanas e sociais. 
 

O Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) da Estácio Brasília tem 
como finalidade o desenvolvimento da pesquisa por discentes, orientados por docentes 
e tem como objetivo garantir o aprimoramento da formação crítica e reflexiva dos 
alunos de graduação, inserindo-os no ambiente de pesquisa e produção científica, 
despertando vocações e incentivando os que se destacam em seu desempenho 
acadêmico. 
 

O programa busca, também, estimular, nos alunos regularmente matriculados, 
o interesse e o envolvimento em atividades de pesquisa; estimular os professores a 
atuarem em atividades de formação de novos pesquisadores e a constituírem e 
consolidarem grupos e linhas de pesquisa; propiciando apoio teórico e metodológico à 
construção do saber, visando a produção de trabalhos científicos com qualidade e 
relevância nos aspectos acadêmico e social; engajar, nas práticas e eventos da academia, 
os alunos que, além de apresentarem um desempenho acadêmico significativo, 
demonstrem interesse pela pesquisa. 
 
 

2.3 POLÍTICA DE EXTENSÃO 

 
A Extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a 

Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Estácio 
Brasília e a sociedade. As atividades de Extensão permitem a troca de saberem 
sistematizados, acadêmicos e populares, tendo como consequência a produção do 
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a 
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na 
Instituição. Além de instrumentalizadora deste processo dialético teoria/prática, a 
Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 
 

As ações de Extensão da Instituição estão orientadas por eixos temáticos, através 
de cursos e atividades de ensino de caráter teórico e/ou prático, voltados para a 
comunidade interna e externa e são desenvolvidas sob as formas de cursos de 
atualização, capacitação, aperfeiçoamento e de especializações.  
 

A Política de Extensão da Estácio Brasília, além de outros objetivos, visa 
desenvolver ações para viabilizar o processo educativo, cultural, esportivo e científico, 
articulando o Ensino e a Pesquisa, fomentando a consciência social, ambiental e política, 
na formação de profissionais cidadãos, numa relação dialógica, buscando desenvolver 
um ensino de qualidade, tornando-se acessível à comunidade. Em segundo momento, 
visa estabelecer um movimento entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, 
a partir do diagnóstico das necessidades encontradas no seio desta relação, buscando 
suprir tais carências. Ressalte-se, ainda, que a Extensão está articulada à 
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Responsabilidade Social, através de ações e projetos descritos com mais detalhes, mais 
adiante no presente Documento. 
 

As atividades de Extensão são realizadas com o envolvimento de alunos dos 
cursos de graduação e de pós-graduação sob a supervisão docente, como executores-
colaboradores nessas atividades. Dessa forma, a IES deverá: 
 

a) Fortalecer e ampliar um programa institucional de bolsas de Extensão; 
b) Contribuir para a inclusão da Extensão, enquanto prática acadêmica, nos 

projetos pedagógicos dos cursos;  
c) Consolidar a indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão, efetivada 

em torno de programas e projetos construídos com base em critérios científicos, 
tecnológicos e em experiências comunitárias;  

d) Estimular atividades interdisciplinares e multidisciplinares nas atividades de 
Extensão; e 

e) Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não 
governamentais, articulando redes ou parcerias, sob a forma de convênios, 
consórcios ou outros termos jurídicos. 
 
No Curso Bacharelado em Odontologia, estas atividades acontecem sob a forma 

de eventos, seminários, cursos e oficinas que dialogarão com os Projetos de Extensão e 
de Responsabilidade Social, com as atividades acadêmicas complementares (AAC), e 
atividades de monitoria.  
 
2.3.1 Principais objetivos das Atividades de Extensão 
 

✓ Articular o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o 
comprometimento da comunidade universitária com interesses e necessidades 
da sociedade organizada; 

✓ Estabelecer mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber 
popular, visando uma produção de conhecimento resultante do confronto com 
a realidade, com permanente interação entre teoria e prática; 

✓ Democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade 
na vida acadêmica; 

✓ Incentivar práticas acadêmicas que contribuam para o desenvolvimento da 
consciência social e política, para a formação de profissionais-cidadãos críticos e 
éticos; 

✓ Participar criticamente das propostas que visem ao desenvolvimento regional, 
econômico, social e cultural; 

✓ Contribuir para reformulações nas concepções e práticas curriculares; e 
✓ Favorecer a reformulação do conceito de sala de aula, que deixa de ser o único 

lugar privilegiado para o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e 
dinâmica, caracterizada pela interação recíproca de professores, alunos e 
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sociedade em qualquer espaço e momento, dentro e fora da instituição 
acadêmica.  

 
2.3.2 Classificação de Atividades de Extensão 
 

As atividades ou ações de Extensão na IES serão classificadas segundo a tabela 
abaixo, com base no Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras. 
 

AÇÕES DEFINIÇÃO 

Programa 

Conjunto de ações de caráter orgânico-institucional, de médio a longo 
prazo, com clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo comum, 
articulando projetos e outras ações existentes (cursos, eventos, prestação 
de serviços e produção acadêmica), inclusive de pesquisa e ensino. 

Projeto 

Conjunto de ações processuais e contínuas de caráter educativo, social, 
cultural, científico ou tecnológico, com objetivo bem definido e prazo 
determinado. O Projeto pode estar vinculado a um Programa (forma 
preferencial) ou ser registrado como Projeto sem vínculo. 
Incluir na proposta do projeto atividades como: curso, evento e prestação 
de serviços, quando forem realizadas de forma integrada. Excluir: curso, 
evento e prestação de serviços, quando realizados de forma isolada. 

Curso 
Conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático, 
presencial ou à distância, planejadas e organizadas de modo sistemático, 
com carga horária mínima de 8 horas e processo de avaliação 

Evento 
Ações que implicam na apresentação e exibição pública e livre, ou também 
com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e 
tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela instituição. 

Publicações 
Caracterizam-se como a produção de publicações e produtos acadêmicos 
decorrentes das ações de extensão, para difusão e divulgação cultural, 
científica ou tecnológica 

 
2.3.2.1 Eixos Transversais 
 

Alunos, professores e colaboradores realizam ações que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável das regiões onde a IES atua, preservando a memória, o 
patrimônio cultural, a produção artística e o meio ambiente. Os 
programas, inicialmente, eram voltados são voltados para a promoção da cidadania, 
saúde, cultura e meio ambiente. A descrição dos eixos é assim estabelecida: 
 
Cidadania: eixo que valoriza as competências do ser humano na vida em sociedade. 
Promove o desenvolvimento sustentável da comunidade por meio da inclusão, 
igualdade social, capacitação e formação da cidadania. 
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Saúde: eixo que trata do cuidado humano individual e coletivo por meio de serviços de 
saúde, esporte, lazer e outras ações educativas com vistas à qualidade de vida. São 
promovidos atendimentos à população, serviços de orientação, prevenção, assistência 
e reabilitação, além do bem-estar dos outros seres vivos e do seu ecossistema. 
 
Meio Ambiente: eixo que desenvolve a consciência socioambiental, com projetos e 
ações de educação ambiental e melhoria da qualidade de vida. 
 
Cultura: eixo que fortalece a importância da preservação do patrimônio e da memória 
cultural por meio de ações culturais e educacionais que ressaltem a arte e a cultura 
como agentes de transformação, para detectar tendências e gerando oportunidades.   
 

O modelo implantado organiza as atividades educativas, atividades de difusão e 
intercâmbio científico-cultural e atividades de responsabilidade social em quatro eixos 
transversais: cidadania; científico-acadêmico; empreendedorismo, empregabilidade e 
inovação; e sustentabilidade, ressaltando que tais eixos não são limitadores dos projetos 
interdisciplinares, servindo apenas para categorizar os resultados, pois contemplam as 
temáticas: direitos humanos, diversidade, igualdade étnico racial, inclusão, inclusão 
social, meio ambiente, produção artística e cultural, memória e patrimônio cultural e 
tecnologia. 
 

A produção do conhecimento, por meio da Extensão, se dá na troca de saberem 
acadêmicos e populares, tendo como consequência a democratização do 
conhecimento, a participação efetiva da comunidade na atuação da Instituição e uma 
produção resultante do encontro com a realidade. 
 
 

2.4 MONITORIA 

 
A Monitoria pode ser exercida por alunos regularmente inscritos na Estácio 

Brasília. A atividade de Monitoria é regida por Norma específica emanada da Instituição, 
com a denominação Norma Geral do Programa de Monitoria. 
 

A monitoria é uma atividade de auxílio à docência considerada como um fator 
importante para o crescimento do aluno. Com base nesta compreensão, a CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA tem investido permanentemente na Monitoria. O 
Programa de Monitoria é mais um espaço de aprendizagem proporcionado aos alunos 
de graduação. Sua principal finalidade é o aperfeiçoamento do processo profissional e 
da melhoria da qualidade de ensino, através da ação dos monitores nos processos 
pedagógicos, criando, também, condições para o aprofundamento teórico e o 
desenvolvimento de habilidades relacionadas às atividades docentes. 
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Para que o aluno possa se inscrever no Concurso de Seleção é necessário que ele 
já tenha cursado a disciplina na qual pretende atuar e ter obtido média final maior ou 
igual a sete (7.0), tendo também o coeficiente de rendimento (CR) maior ou igual a sete 
(7.0). Os candidatos são submetidos a uma prova de conhecimentos, e as vagas são 
preenchidas de acordo com o resultado dessa avaliação, cuja nota não poderá ser 
inferior a oito (8.0). 
 

Ao longo da monitoria, o aluno desenvolve uma série de atividades orientadas 
pelo professor responsável pela disciplina. Ao término do período da monitoria, os 
alunos monitores apresentam um relatório das atividades desenvolvidas ao professor 
responsável, que o encaminhará à Coordenação do Curso, sendo todo o processo nos 
moldes do Programa Institucional. 
 
 
 
3  CONCEPÇÃO DO CURSO 
 

O Curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio de Brasília foi concebido 
a partir de uma ampla reflexão sobre a relação entre a situação de saúde bucal no Brasil, 
especificamente no Distrito Federal, e o modelo de ensino da maioria dos Cursos de 
Graduação em Odontologia do país. As informações oficiais do Ministério da Saúde 
acerca da saúde bucal no Brasil mostram que a proporção de indivíduos livres de cárie 
diminui em função da idade. Aos 5 anos de idade, 46,6% das crianças brasileiras estão 
livres de cárie na dentição decídua e, aos 12 anos, 43,5% apresentam a mesma condição 
na dentição permanente. Nas idades de 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos, os percentuais 
foram 23,9%, 0,9% e 0,2%, respectivamente. A Região Sudeste foi onde se identificou o 
maior percentual de adultos com cálculo (30,5%) e com bolsas (21,7%), sendo 16,7% 
rasas.  
 

Na faixa etária de 65 a 74 anos, a porcentagem de usuários de prótese total foi 
de 63,1% para o Brasil, porém a proporção de indivíduos que não necessitavam de 
prótese dentária foi igual a 7,3%.  Para o Brasil, a prevalência de traumatismo dentário 
foi 20,5%.  Aos 12 anos de idade, 60,8% dos indivíduos no Brasil relataram necessidade 
de tratamento dentário e 24,6% declararam ter sentido dor de dente nos seis meses 
anteriores à entrevista. Para as faixas etárias de 35 a 44 e 65 a 74 anos de idade, foram 
observadas prevalências de necessidade de tratamento dentário para o Brasil igual a 
75,2% e 46,6%, respectivamente2. 
 

A formação do cirurgião-dentista pela maioria dos Cursos de Odontologia não 
oferece base para a sua adequação à realidade socioeconômica e epidemiológica da 
população, por tratar-se de uma formação voltada para uma prática elitista, cirúrgico-

                                                      
2 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. SB Brasil 2010: 
Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 116 p.: il. 
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restauradora que prioriza o tratamento das sequelas da doença e não modifica o quadro 
epidemiológico das necessidades de tratamento. O Curso de Odontologia do Centro 
Universitário Estácio de Brasília será implantado em moldes totalmente inovadores, 
objetivando a graduação de profissionais diferenciados, com formação técnico-científica 
voltada para a promoção de saúde bucal, com enfoque na proteção da saúde, prevenção 
das doenças, acreditando que a melhora no quadro epidemiológico da saúde bucal da 
população pode ser alcançada a partir da modificação do perfil do profissional. 
 

O curso de Odontologia está calcado no paradigma de promoção e prevenção da 
saúde, voltado para as dicotomias trabalho e cidadania, competência e consciência 
política, eficiência e eficácia contemplando sempre a atenção integral da saúde num 
sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra referência e de trabalho 
em equipe. Tomando a premissa de que a qualidade pedagógica garante uma formação 
de excelência na qualificação humana, crítica e técnica a formação acadêmica oferecida 
visa capacitar o futuro profissional para o exercício pleno de suas funções, inserido no 
mercado de trabalho quaisquer que sejam as exigências que se apresentem na região 
em que se proponha a executar suas funções. Norteando o processo de ensino-
aprendizagem estão os princípios de construção da cidadania, consciência do processo 
saúde-doença, necessidade de mudança de modelo assistencial que não contemplam o 
indivíduo de forma plena, enfoque coletivo de atenção integral a saúde e melhoria da 
qualidade de vida como forma de transformar o meio e alterar realidades desfavoráveis. 
Para tal fim valoriza-se a integração ensino/serviço/comunidade, calcando-se na 
associação entre teoria e prática, ação e reflexão, ensinando o futuro profissional a 
aprender através do raciocínio crítico e investigativo.  
 

Incentivando-se o acadêmico ao trabalho de pesquisa e investigação científica 
busca-se não apenas seu próprio e consistente crescimento bem como o 
desenvolvimento técnico e científico da Odontologia, favorecendo o surgimento de uma 
relação mais harmoniosa e proveitosa entre profissionais e comunidade comprometidos 
com a obtenção e manutenção da saúde como forma de valorização do ser humano e 
utilização racional dos recursos disponíveis para a aquisição de tal fim. Para tanto, 
viabiliza-se uma grade horária que sustenta a formação requerida, possibilitando aos 
estudantes tempo necessário para as pesquisas bibliográficas e investigações científicas.  
 

Pautado na premissa da autonomia e das práticas de ensino inovadoras baseadas 
em metodologias ativas de aprendizado, foi implementado o hibridismo, que se 
caracteriza pela constituição de disciplinas mistas, com carga horária tanto presencial 
quanto on-line. Todo conteúdo previsto no plano de ensino da disciplina, assim como 
seus objetivos, é contemplado integralmente na disciplina, seja em sua carga horária 
presencial ou a distância. 
 

O ensino híbrido é a mistura de um ambiente de aprendizado presencial com 
algum tipo de aprendizado virtual. As tecnologias digitais podem colaborar com os 
processos de ensino e aprendizagem, porém apenas o uso da tecnologia não é 
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suficiente. O Ensino Híbrido, que combina o uso da tecnologia digital com as interações 
presenciais, visando a personalização do ensino e da aprendizagem é uma possibilidade 
para facilitar a combinação, de forma sustentada, do ensino online com o ensino 
presencial 
 

Neste projeto, o currículo evidencia o papel do professor como orientador da 
aprendizagem sendo o aluno o sujeito que deverá buscar ativamente a construção de 
seu saber profissional. Ao professor/mediador cabe a função de disponibilizar os 
instrumentos e meios necessários a esta busca contemplando o conjunto de 
conhecimentos, atitudes e habilidades necessárias ao crescimento e desenvolvimento 
cognitivo, psicomotor e afetivo concernentes ao exercício profissional.  Os paradigmas 
de saúde atuais exigem das instituições de ensino superior uma nova diretriz na 
formação profissional de seus alunos. Já não basta formar cirurgiões-dentistas 
tecnicistas, é necessário que este novo profissional tenha um consistente embasamento 
humanístico que o coloque como ator de uma cidadania plena. A concepção desta ideia 
gera um currículo oriundo de um projeto político pedagógico que visa disseminar 
conhecimento, habilidade e atitudes que possibilitem a interação e a atuação 
multiprofissional na promoção da saúde, calcadas na formação de um profissional 
generalista capaz de atuar em todos os níveis de atenção à saúde com o mais alto rigor 
técnico-científico ciente de que a responsabilidade da atenção da saúde não se encerra 
com o ato técnico, mas com a resolução da causa primordial do problema seja no nível 
individual quanto coletivo. Este novo profissional estará ao termino do curso capacitado 
para atender as demandas curativas que se apresentarem, mas terá fundamentalmente 
a consciência de que a prática preventiva e promocional de saúde antecede o ato 
curativo e que por meio dela conseguirá trabalhar em prol do bem-estar coletivo da 
região que se propor a atender. Ressalta-se, portanto, que o projeto político-pedagógico 
do Curso de Odontologia, concebido pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE, 
contempla os seguintes princípios de ensino: 
 

• Currículo fundamentado no humanismo e em metodologias ativas para o 
processo de ensino-aprendizagem, formando profissionais generalistas, 
capazes de atuar na prevenção e manutenção da saúde bucal em âmbito 
público (SUS) e privado; 

• Integração entre os conteúdos programáticos ministrados no ciclo básico 
e profissionalizante; 

• Relação de equilíbrio entre teoria e prática; 

• Desenvolvimento da ciência e da tecnologia tendo por base a pesquisa e 
a investigação científica colaborando na criação e difusão da cultura; 

• Estímulo ao enriquecimento da cultura geral de forma a situar o aluno no 
âmbito dos problemas de saúde mundiais, nacionais e regionais que 
assolam a sociedade, incentivando-o a prestar serviços especializados à 
comunidade estabelecendo com ela uma relação de responsabilidade e 
reciprocidade; 

http://appprova.com.br/2016/02/25/tecnologia-na-educacao-como-ela-afeta-o-desempenho-escolar/
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• Seleção dos conteúdos programáticos com base em dados 
epidemiológicos regionais; 

• Construção individual e coletiva de conhecimentos culturais, técnicos e 
científicos; 

 
É neste contexto, que o Centro Universitário Estácio de Brasília apresenta seu 

PPC do curso de Odontologia com 120 vagas anuais (60 vagas semestrais), com 
implementação de práticas de ensino articuladas com a rede de serviços de saúde e 
comunidade, numa região carente de serviços públicos de saúde bucal, que o Centro 
Universitário Estácio de Brasília propõe a implementação de práticas de ensino 
articuladas com a rede pública de serviços de saúde garantindo a democratização da 
atenção à saúde, tendo como um dos pilares a regionalização da oferta de bens e 
serviços de saúde bucal o que possibilita a democratização do acesso a bens e serviços, 
contribuindo assim para a melhoria dos serviços de saúde bucal oferecidos pelo SUS da 
região, pois não resta dúvida que as Diretrizes Curriculares propostas para os cursos de 
Odontologia se constituem em uma rede indissociável entre educação e saúde, pois 
assumem um papel estratégico na formação dos recursos humanos para atuação nos 
serviços públicos de saúde em nosso estado. 
 

Aliado a isto, sabe-se que a despeito dos relevantes esforços na reestruturação 
do campo da educação em saúde, possibilitando uma reflexão crítica sobre os modelos 
tradicionais de formação profissional na área da saúde, a maioria dos cursos de 
graduação em Odontologia ainda reflete um atraso histórico nestes esforços de 
mudança, exigindo que novos projetos pedagógicos (PPC) realizem esta importante 
tarefa. Contudo, enfrenta a precariedade de profissionais de saúde bucal com perfil 
generalista, capacitados para a prestação de cuidados contínuos e resolutivos à 
população. Ou seja, todas as competências e habilidades gerais e específicas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais são fundamentais para a efetivação de um sistema de 
saúde universal, com equidade e atenção integral em nosso país.  
 
 
 
4  MISSÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA 
 

O Curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio de Brasília tem como 
missão a formação de profissionais éticos, diferenciados e com formação técnico-
científica voltada para a promoção da saúde bucal no âmbito individual e coletivo; 
capazes de atuar num sistema de atenção integral à saúde; conhecedores da realidade 
socioeconômica e cultural da comunidade onde estarão inseridos; dotados de 
capacidade analítica e crítica; cientes da necessidade da aprendizagem permanente. 
Profissionais capazes de oferecer assistência odontológica à comunidade através de um 
atendimento humanizado, baseado em condutas clínicas respaldadas pela literatura 
científica, respeitando as necessidades e as expectativas da comunidade, tanto ao nível 
individual, quanto coletivo. 



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 39 de 214 

 

 
 
 
5  PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS, PSICOPEDAGÓGICOS E DIDÁTICO-

METODOLÓGICOS 
 

A identidade institucional foi sendo construída ao longo da história do Centro 
Universitário Estácio de Brasília e pode ser expressa pelos pressupostos filosóficos, 
psicopedagógicos e didático-metodológicos que norteiam sua prática pedagógica. 
 

O ser humano, visto como sujeito da educação está inserido num contexto sócio-
econômico-cultural-político e histórico. Tem, então, uma dimensão ativa, criadora e 
renovadora. Na sua interação com os outros seres e com o meio, produz conhecimento. 
O Centro Universitário Estácio de Brasília entende que o conhecimento é o produto 
desta interação social e compreende que seu papel é trabalhar o conhecimento na 
perspectiva da sua produção e preservação, colocando-as a serviço da sociedade. 
 

Dessa forma, o Centro Universitário Estácio de Brasília compreende a 
necessidade de promover a participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da 
cultura e da história, priorizando a autonomia, a problematização e a conscientização.  
 

Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, 
como um processo ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual 
se destaca a influência da cultura e das relações sociais, o Centro Universitário Estácio 
de Brasília considera o aluno como sujeito de seu processo educativo, buscando 
implementar um fazer pedagógico comprometido com o processo de construção e 
reconstrução do conhecimento, com as dimensões social e afetiva, com o 
relacionamento teoria e prática e com a contextualização dos saberes. 
 

Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos 
cursos, os quatro pilares fundamentais para a educação: “aprender a conhecer, isto é 
adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer para poder agir sobre o 
meio envolvente; aprender a conviver, a fim de participar e cooperar com os outros em 
todas as atividades humanas; aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes.“ (Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação no século XXI- 
UNESCO, 1996). 
 

Pretende-se, também, que as competências profissionais em formação sejam 
construídas processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que 
envolvem práticas de ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular 
privilegia uma abordagem metodológica que traz para o lugar central da formação as 
práticas e a reflexão sobre elas. 
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Privilegia-se ainda a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos 
e os conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como 
ponto de partida do trabalho pedagógico.  
 

Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as 
práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da 
solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades 
da comunidade regional e local. 
 

O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção 
do conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e 
articulado. Portanto, ele é concebido como um processo de investigação do 
conhecimento, e não como um processo que se limita à transmissão de conteúdos; 
como uma prática voltada para a construção da progressiva autonomia do aluno na 
busca do domínio científico e profissional de um determinado campo do conhecimento. 
 

Na esteira deste pensamento, vale ressaltar a proposta de serem agregadas a 
determinadas disciplinas- as atividades estruturadas. 
 

Estas atividades têm amparo legal, no Art. 2º, inciso II da Resolução CNE/CES nº 
3, de 2 de julho de 2007. 
 

Elas possibilitam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do 
trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar a articulação entre a 
teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a 
este propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como 
mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno.  
 

Assim, o currículo do curso foi concebido como um conjunto integrado e 
articulado de situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e 
seus conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que 
ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e 
dinâmica.  
 

O conhecimento é trabalhado de forma Inter transdisciplinar, contextualizado, 
privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um 
conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para 
solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações (PERRENOUD, 2001)3.  
 

Para tanto, as atividades são estruturadas em projetos, bem como por resolução 
de problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar análises, sínteses, inferências, 
generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas propostas devem 

                                                      
3 Cf. PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
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constituir desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e 
valores. 
 

As atividades estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade 
(MORIN, 2001)4, propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que 
proporcionem aos alunos aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e 
transformadora. Nesse contexto, de acordo com Behrens (2006)5, situa-se a 
problematização que possibilita uma visão pluralista, tendo como ponto de partida o 
questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de produzir 
conhecimento. Os alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, 
quando os examinam minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as 
relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas aquisições na prática. 
(ROEGIERS; DE KETELE, 2004)6 

 
Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, com 

base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela 
informação gradativamente assimilada.  
 

Assim, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma 
mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade – educação – trabalho, 
com o planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social 
do aluno e do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, 
convivência com a diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o 
acesso a diferentes modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender.  
 

O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das 
capacidades cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional. 
Ensinar é um processo intencional e sistemático direcionado para o desenvolvimento de 
competências e habilidades dos alunos. Tem um caráter bilateral, já que combina a 
atividade do professor com a do aluno.  
 

O ensino, assim, é compreendido como uma prática concretamente situada, 
voltada para a aprendizagem de alunos determinados, com características específicas. 
 

A política do Centro Universitário Estácio de Brasília para o ensino de Graduação 
está orientada para o enfrentamento da realidade social, buscando disponibilizar 
oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população, 

                                                      
4 Cf. MORIN, E. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Jornadas temáticas idealizadas e dirigidas 
por Edgar Morin. Tradução e notas de Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 
5 CF.BEHRENS, M.A. Metodologia de aprendizagem baseada em problemas. In: VEIGA, I. P. A. (Org.). 
Técnicas de ensino: novos tempos, novas configurações. Campinas, SP: Papirus, 2006.p.163-187. 
6 Cf.ROEGIERS, Xavier; DE KETELE, Jean-Marie. Uma pedagogia da integração: competências e aquisições 
no ensino. Tradução de Carolina Huang. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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independentemente da origem econômica, racial, cultural, e de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras.  
 

Dessa forma, preocupado, também, em garantir o direito de acesso à educação 
dos alunos com necessidades educacionais especiais, mas, sobretudo, a permanência 
destes nos cursos superiores, o Centro Universitário Estácio de Brasília estabeleceu 
uma política institucional para assegurar aos alunos com necessidades educacionais 
especiais, ou seja, aqueles que têm: deficiência mental  (intelectual); deficiência auditiva 
ou surdez; deficiência visual(cegueira ou baixa visão); transtorno do espectro autista; 
TDHA ( transtorno do déficit de atenção com hiperatividade); dislexia e altas habilidades, 
as condições necessárias para o seu pleno aprendizado através de uma prática 
pedagógica, que esteja centrada na aprendizagem desses alunos. Uma das estratégias 
contida nesta política é um documento dirigido a todos os professores do Centro 
Universitário Estácio de Brasília “Sugestões e procedimentos metodológicos para alunos 
com necessidades educacionais especiais, na modalidade presencial e à distância”. Este 
documento contribui para eliminação das barreiras de acesso ao conhecimento bem 
como das barreiras atitudinais. Uma vez que, as sugestões e procedimentos 
recomendados no documento em questão busca criar um ambiente educacional que 
reconheça as possibilidades e as limitações dos alunos com necessidades educacionais 
especiais, garantindo, assim, a sua plena inclusão no processo educativo. 

 
Assim, o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Odontologia 

orientado por estes pressupostos e princípios pedagógicos, em consonância com o Plano 
de Desenvolvimento Institucional, com o Projeto Pedagógico Institucional do Centro 
Universitário Estácio de Brasília e com as Diretrizes Curriculares Nacionais, expressa o 
compromisso de formar profissionais com uma visão ampla e crítica da realidade local e 
regional, e para tal, Ensino, Pesquisa e Extensão estão articulados, integrando as três 
vertentes que compõem o conhecimento: socialização, produção e diálogo com a 
sociedade. 

 
O Curso de Bacharelado em Odontologia em seus princípios e pressupostos 

pedagógicos utiliza os conceitos de educação por competências devido ao caráter 
dinâmico e flexível, tão pertinente a cursos superiores da área de saúde. Também tem 
como premissa o auto aprendizado do aluno, através de atividades que desenvolvam a 
autonomia.  

 
O currículo do curso é concebido como um conjunto integrado e articulado de 

situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas. Os conteúdos 
são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a 
formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. Para 
tanto, as atividades devem privilegiar análises, sínteses, inferências, generalizações, 
analogias, associações e transferências. As tarefas propostas devem constituir desafios 
que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 
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A estruturação curricular do Curso de Bacharelado em Odontologia foi 
formulada em consonância com o perfil profissional de conclusão do curso, o qual define 
a identidade do mesmo e que caracteriza o compromisso ético do Centro Universitário 
Estácio de Brasília para com os seus alunos, seus docentes e a sociedade em geral. Em 
decorrência, o projeto pedagógico do curso contempla o pleno desenvolvimento de 
competências profissionais gerais e específicas da área da habilitação profissional, que 
conduzem à formação de um Educador Físico apto a desenvolver, de forma plena e 
inovadora, suas atividades profissionais. 

 
O avanço tecnológico tem causado alterações no modo de produção, na 

distribuição da força de trabalho e na sua qualificação, sendo fortemente valorizadas 
pelo setor produtivo as competências e habilidades dos profissionais. Desta forma, no 
cenário atual, de um lado, as competências profissionais se diversificam em 
consequência das mudanças de tecnologia e de padrões de qualidade, gerando 
necessidade de diversificar, melhorar e valorizar a formação profissional.  

 
Diante disso, entende-se que o curso, com seu formato ágil e focado, além de 

integrado com as necessidades mercadológicas, garantem a profundidade e a qualidade 
das informações e conhecimentos nele ministrados, propiciando o preparo adequado 
dos profissionais que enfrentarão os desafios advindos de um contexto global de alta 
mutabilidade. 

 
As ações desenvolvidas pelo Curso de Bacharelado em Odontologia do Centro 

Universitário Estácio de Brasília, no que se referem à sua organização didático-
pedagógica, serão o resultado da implementação de seus: Programa de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), Planejamento Pedagógico Institucional (PPI) e do 
presente Projeto Pedagógico do Curso (PPC), os quais preconizam, em sua proposta de 
ensino, aspectos ligados ao contexto histórico e sociocultural, além da compreensão de 
fundamentos históricos, políticos, econômicos, sociológicos e antropológicos, 
considerados como extremamente necessários para a reflexão crítica na formação do 
profissional de Odontologia.   

 
Dentro dessas perspectivas, busca-se retratar o posicionamento institucional, 

diante da realidade e do desenvolvimento da área de Odontologia, para o 
entendimento, a interpretação, a preservação, o reforço, o fomento e a difusão de 
culturas, em um contexto recheado de pluralismo. 

 
Tratam-se, na verdade, de elementos políticos de organização acadêmica 

permanente, interdisciplinar, transdisciplinar, voltados para o processo de uma 
educação continuada e vinculados a uma formação plural, dinâmica e multicultural, 
baseado na compreensão da interrelação SER HUMANO-MOVIMENTO HUMANO como 
referencial teórico da formação profissional do seu futuro egresso. 
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Na construção das competências profissionais, o processo AÇÃO-REFLEXÃO-
AÇÃO é operacionalizado através de uma ação crítico-reflexiva sobre as práticas 
vivenciadas e sempre contextualizadas. Tal aspecto norteia a metodologia de ensino 
para a inter-relação TEORIA-PRÁTICA-TEORIA. Desta forma, o referencial teórico é 
experimentado, e vivido, nas aulas práticas e na futura intervenção acadêmico-
profissional, através do contato direto com os espaços de vivência profissional, por 
intermédio da Prática como Componente Curricular, desde o início do curso, e da Prática 
Profissional. 

 
A conclusão de todo este processo se dá num retorno ao (re)pensar a teoria, 

desencadeando num (re)fazer pedagógico, que consolidará a reflexão crítica sobre a 
própria prática vivida, idealizada a partir dos ideais da ética, da responsabilidade, da 
cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo, características que devem transitar e, 
até mesmo, transcender, qualquer projeto de formação profissional, consoante os 
princípios pedagógicos contidos no PPI do Centro Universitário Estácio de Brasília. 
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6  OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 
 
Sabendo das peculiaridades e especificidades regionais de um país continental 

como o Brasil, não resta dúvida de que a formação profissional deve ter um caráter 
generalista e abrangente. 

 
A prevenção e o controle das doenças bucais e das suas manifestações gerais são 

o enfoque principal do curso, cuja filosofia não está centrada apenas na realização de 
técnicas de reabilitação bucal e sim, nas reais necessidades de promover saúde, 
enfocando o paciente como um ser com necessidades e expectativas biopsicossociais 
peculiares, como observado na estrutura curricular. 

 
Considerando a importância do cirurgião-dentista no contexto sócio-econômico-

cultural e político do país, como um profissional e cidadão comprometido com os 
interesses e os frequentes desafios que emanam da sociedade, o Curso de Odontologia 
do Centro Universitário Estácio de Brasília – Estácio Brasília tem como: 

 
 
6.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Proporcionar aos alunos uma formação sólida, humanística e ética com 
conhecimentos teórico-práticos, sob o paradigma da promoção da saúde, tendo em 
vista a melhoria do quadro sanitário das doenças bucais, por meio de ações de 
educação, prevenção, diagnóstico e controle das doenças bucais mais prevalentes. Além 
de possibilitar ao egresso a atuação no âmbito individual e coletivo, capaz de adequar 
seus conhecimentos acadêmicos às necessidades de saúde bucal da população, levando 
em conta a realidade do local onde irá exercer sua atividade, seja no âmbito do Sistema 
Único de Saúde ou na iniciativa privada. 

 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Ao final do curso de Odontologia, o aluno será capaz de: 
 

• Dotar o profissional de visão crítica, ciente da necessidade da 
aprendizagem permanente para manter-se atualizado com as constantes 
inovações científico-tecnológicas da profissão; 

• Proporcionar ao aluno o conhecimento de novas práticas emergentes. 

• coletar, interpretar dados e analisar informações clínicas e 
epidemiológicas relevantes à saúde no âmbito da Odontologia;  

• diagnosticar afecções bucomaxilofaciais, problemas e agravos em saúde 
bucal; 

• elaborar e executar planos de tratamento, garantindo a integralidade da 
assistência;  
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• atuar na promoção, prevenção, manutenção, recuperação e vigilância da 
saúde, em todos seus níveis de complexidade; 

• compreender as doenças mais prevalentes da cavidade bucal, incluindo 
etiologia, patogenia, diagnóstico, tratamento e sequelas; 

• planejar e administrar serviços de saúde. 
 
 
 

7  PERFIL DO EGRESSO 
 
O perfil do egresso do Curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio de 

Brasília pode ser descrito como o de um cirurgião-dentista generalista, crítico, reflexivo, 
humanista e ético, com formação embasada em conhecimentos técnico-científicos e 
orientada pelo paradigma da promoção da saúde; sendo capaz de atuar em todos os 
níveis de atenção à saúde bucal com ênfase na clínica ampliada, no intuito de propor 
soluções para os problemas mais frequentes de saúde bucal do indivíduo e da 
comunidade, seja no âmbito da iniciativa privada ou no Sistema Único de Saúde; capaz 
de pensar e trabalhar em equipe (multidisciplinar ou multiprofissional); comunicativo e 
dotado de visão crítica e ciente da importância da educação continuada. Este 
profissional com formação integral deverá ter consciência e capacidade técnica que lhe 
permita atuar sobre as necessidades de saúde bucal da comunidade, atendendo o 
indivíduo como uma unidade bio-psico-social, praticando a ciência odontológica de 
forma a priorizar sempre a transformação da realidade em benefício da sociedade. 

 
Este profissional assim formado jamais considerará sua educação como um 

produto acabado, estará em contínua busca de novas soluções, e aquisição de novos 
conhecimentos que venham ampliar e enriquecer sua prática diária com base nas 
constantes transformações sócio-histórico-culturais do grupo social que estiver 
inserido. Capacitado à leitura e interpretação de perfis epidemiológicos será capaz de 
adaptar sua prática de forma a atender as necessidades individuais e coletivas, durante 
sua atuação. Ou seja, todas as competências e habilidades gerais e específicas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais serão fundamentais para a formação deste profissional 
e efetivação de um sistema de saúde universal, com equidade e atenção integral em 
nosso país. Portanto, além de formar profissionais para atuação tanto na clínica privada 
quanto nos serviços públicos, o Centro Universitário Estácio de Brasília almeja formar 
profissionais, que tenham um conhecimento científico sólido, que se apresentem como 
sujeitos inovadores, criativos e cidadãos plenos de sua responsabilidade social. 

 
  



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 47 de 214 

 

 
7.1 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS E ESPECÍFICAS 

 
Para alcançar os objetivos descritos anteriormente e com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Odontologia (Resolução CNE/CES 
3/2002) e pela Portaria Inep nº 298 de 8 de junho de 2016, foram estabelecidas 
competências e habilidades construídas pelo graduando, o que culminará no 
desenvolvimento do perfil do egresso pretendido, sempre considerando o contexto 
social heterogêneo da região onde está localizado o Curso. 

 
O Perfil Generalista: dotado de sólida formação técnico-científica e ativo na 

construção permanente de seu conhecimento e das inovações tecnológicas, estará apto 
à seguintes: 
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PREFIL I COMPETÊNCIAS DISCIPLINAS CONCEITOS CHAVES / SABERES 

Generalista, dotado de 
sólida formação técnico-
científica e ativo na 
construção permanente 
de seu conhecimento e 
das inovações 
tecnológicas; 

I. coletar, interpretar 
dados e analisar 
informações clínicas e 
epidemiológicas 
relevantes à saúde no 
âmbito da Odontologia; 

MICROBIOLOGIA ORAL 

Microbiologia oral (da doença cárie, doença 
periodontal, halitose, infecções pulpares e 
perirradiculares) / Associação entre doença 
infecciosa bucal e doença sistêmica 

ESTOMATOLOGIA 
Conceitos de Semiologia. Ficha clínica. 
Biossegurança. 

ANATOMIA DENTÁRIA E ESCULTURA 
Cronologia de erupção, nomenclatura dentaria, 
anatomia externa, relações interdentais. 

DENTÍSTICA 
Instrumentais operatórios para Dentística. 
Princípios dos preparos cavitários. Restaurações 
diretas dos preparos cavitários. 

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 
História e Inovações tecnológicas / Anatomia 
Radiográfica. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Diagnóstico das principais doenças e condições 
bucais / Fundamentos da cariologia 

ENDODONTIA 
Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo 
dentário; Emergências em Endodontia; Acidentes e 
complicações em Endodontia; Reabsorção dentária 

PERIODONTIA 

Anatomia periodontal microscópica e 
macroscópica. Etiologia e patogênese das doenças 
periodontais. Classificação e diagnóstico das 
doenças periodontais. 

ESTOMATOLOGIA II 
Realizar anamnese, exame físico e estabelecer 
diagnóstico diferencial em Estomatologia 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV 
Examinar as diretrizes e os princípios que regem a 
organização do SUS, e os objetivos fundamentais 
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da Estratégia de Saúde da Família para 
reestruturação do modelo de atenção à saúde; 
conhecer os objetivos das Diretrizes da Política 
Nacional de Saúde Bucal e a inserção da Equipe de 
Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família, seu 
funcionamento, limites e atribuições. 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA Avaliação pré-operatória; controle pós-operatório 

II. diagnosticar afecções 
bucomaxilofaciais, 
problemas e agravos em 
saúde bucal; 

ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

Compreender os fundamentos da anatomia 
orofacial (embriogênese de cabeça e pescoço, 
incluindo formação da face, palatogênese e 
odontogênese; principais ossos, músculos, 
inervação e vascularização de cabeça e pescoço) e 
principais agravos da saúde bucal relacionadas a 
malformações congênitas e alguns traumas de 
maior incidência. 

DENTÍSTICA 
Diagnóstico da doença cárie. Reequilíbrio do meio 
bucal. Proteção do complexo dentino-pulpar. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Fundamentos das ações básicas de saúde / Prática 
clínica 

ESTOMATOLOGIA 
Ficha Clínica. Propedêutica e diagnóstico das 
principais alterações sistêmicas. Lesões 
elementares primárias e secundárias. 

PERIODONTIA 
Etiologia e patogênese das doenças periodontais. 
Classificação e diagnóstico das doenças 
periodontais. Fatores de risco para periodontite. 
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RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 
Normas de Interpretação radiográfica / Imagem 
Radiográficas das Patologias Dento-Maxilo-Faciais 
mais comuns. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV. 

Indentificar os principais agravos em saúde bucal e 
aplicar os conhecimentos clínicos prévios 
(epidemiologia e etiopatogenia) no âmbito da 
Saúde da Família (Atenção Básica) 

ENDODONTIA 

Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo 
dentário; Acesso de unirradiculares e 
multirradiculares, Anestesia em Endodontia, 
Isolamento Absoluto, Instrumentação e irrigação 
de canais, Medicação intracanal, Obturação de 
canais, Emergências em Endodontia, Cirurgia 
perirradicular 

ESTOMATOLOGIA II 

Diagnosticar e, quando indicado, tratar as 
principais doenças da cavidade oral, incluindo 
câncer oral, lesões brancas e vermelhas, doenças 
vesículo-bolhosas e ulcerativas, lesões 
pigmentadas, lesões exofíticas, infecções, lesões 
intra-ósseas, doenças das glândulas salivares e as 
manifestações bucais de doenças sistêmicas 

ORTODONTIA 
Crescimento e Oclusao Normal; Etiologia; 
Cefalometria 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL I 
Diagnóstico e plano de tratamento do paciente 
infantil. Biologia dos dentes deciduos. Ortodontia 
preventiva e interceptativa. 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL II 
Aspectos psicológicos do atendimento materno-
infantil. Exame clínico: diagnóstico e plano de 
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tratamento. Educação para promoção de saúde 
materno-infantil. 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
Princípios e técnicas de exodontia de dentes 
erupcionados Condutas diante de dentes inclusos. 

IMPLANTODONTIA 
Oclusão para osseointegração Manipulação de 
tecidos moles Diagnóstico e planejamento em 
implante. 

III. elaborar e executar 
planos de tratamento, 
garantindo a 
integralidade da 
assistência; 

MATERIAIS DENTÁRIOS Propriedades físicas dos materiais dentários 

DENTÍSTICA  

ESTOMATOLOGIA 
Ficha clínica. Exame físico. Exames 
complementares. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Protocolo clínico de promoção de saúde / 
Elaboração de plano terapêutico / Prática clínica / 
Fórum clínico 

PERIODONTIA 
Anestesiologia.Terapêutica periodontal. Lesões 
endo - periodontais. Medicina periodontal. Cirurgia 
periodontal. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III E IV. 

Deverá ser capaz de aplicar tecnologias leves e/ou 
apropriadas para o controle da atividade das 
principais doenças bucais dentro dos limites da 
atuação na atenção primária em saúde, no âmbito 
da saúde da família, de forma a garantir a 
integralidade da atenção à saúde. 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL I 

Diagnóstico e plano de tratamento / Diferenças 
anatômicas das técnicas de anestesia local no 
paciente infantil / Tratamento da cárie nos seus 
diferentes níveis (invasivo e não invasivo) / Terapia 
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pulpar de dentes decíduos /Comportamento 
Infantil / Biologia dos dentes decíduos / Ortodontia 
preventiva e interceptativa / Conduta nos 
Traumatismos dos dentes decíduos. 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL II 
Técnicas de tratamento odontológico para criança 
pré-escolar. Alterações estomatológicas na 
primeira infância. 

 

PREFIL II COMPETÊNCIAS DISCIPLINAS CONCEITOS / SABERES 

Humanístico e ético, 
consciente e participativo 
frente às políticas sociais, 
culturais, econômicas e 
ambientais promotor da 
saúde integral do 
paciente, atento às 
necessidades individuais 
e coletivas e 
transformador da 
realidade em benefício da 
sociedade; 

I. coletar, interpretar 
dados e analisar 
informações clínicas e 
epidemiológicas 
relevantes à saúde no 
âmbito da Odontologia; 

MICROBIOLOGIA ORAL 
Importância da microbiologia no contexto médico-
odontológico 

ANATOMIA DENTÁRIA E ESCULTURA Cronologia, nomenclatura dentaria. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Marcos conceituais da odontologia de promoção 
de saúde / Educação e saúde 

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 
Aparelhos de raios x / Sensores / Técnicas 
Radiográficas / Radiobiologia e Proteção / Erros e 
Artefatos. 

ESTOMATOLOGIA 
Conceitos fundamentais de semiologia. Anamnese 
e Exame físico. Prática clínica. Biossegurança. 

DENTÍSTICA 
Promoção de saúde Cariologia Recontorno e 
repolimento. 

PERIODONTIA Medicina periodontal. 

ESTOMATOLOGIA II 

Realizar anamnese, exame físico e estabelecer 
diagnóstico diferencial em Estomatologia, 
adequando 
os conceitos à realidade da nossa população 
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SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV 

Conhecer o conceito de família adotado pela ESF e 
seus determinantes sócio-econômicos e culturais, 
bem como a organização da estrutura familiar 
através de instrumentos específicos 
(genograma/ecomapa) a fim de identificar 
possíveis conflitos ou situações existentes que 
podem impactar direta ou indiretamente na saúde 
do usuário. Levantamento das condições clínicas e 
sociais dos usuários assistidos na ESF, a fim de fazer 
um diagnóstico situacional para planejamento das 
ações. 

ENDODONTIA 
Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo 
dentário; Emergências em Endodontia; Acidentes e 
complicações em Endodontia; Reabsorção dentária 

PRÓTESE DENTÁRIA FIXA 
Diagnóstico e plano de tratamento em Prótese 
Fixa. 

PRÓTESE DENTÁRIA REMOVÍVEL 

Avaliação das arcadas edêntulas. Diagnóstico e 
plano de tratamento em Prótese Total Removível. 
Prótese Parcial Removível: classificação, princípios 
biomecânicos e planejamento. 

PRÓTESE DENTÁRIA CLÍNICA 
Estudo dos casos clínicos. Planejamento e 
execução dos casos (atendimento dos pacientes na 
Clínica de Prótese) 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA Princípios de assepsia 

IV. atuar na promoção, 
prevenção, manutenção, 
recuperação e vigilância 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 
ODONTOLOGIA 

Organização do trabalho em Odontologia. 
Diferentes tipos de pessoal auxiliar utilizados na 
Odontologia. Divisão racional do espaço físico do 
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da saúde, em todos seus 
níveis de complexidade; 

consultório e os sistemas, posições e posturas de 
trabalho. Equipamentos odontológicos e a 
biossegurança. Doenças ocupacionais do cirurgião-
dentista. 

ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

Conhecimento da morfologia de cabeça e pescoço 
(aspectos anatômico-funcionais e, embriológicos e 
histológicos) para compreensão das alterações 
bucais e faciais que necessitarão de intervenção 
(educativa e preventiva) pelo dentista; Realização 
de atividades em grupo com desenvolvimento de 
trabalhos com participação ativa de todos os 
acadêmicos integrantes. 

ESTOMATOLOGIA 
Ficha clínica. Exame físico. Prática clínica. 
Biossegurança. 

ANATOMIA DENTÁRIA E ESCULTURA 
Anatomia externa, dentição permanente e relações 
interdentais. 

ESTRATÉGIAS ATIVAS I 

Estudo do Processo da Comunicação; Importância 
da comunicação para a prática; Tipos de 
Comunicação. Comunicação verbal: o processo de 
falar e ouvir; Comunicação não-verbal: tacêsica, 
proxêmica e cinésica; Elementos da comunicação e 
barreiras; Relacionamento intra e interpessoal e 
sua importância para a vida individual, coletiva e 
profissional; Relacionamento intrapessoal: o 
autoconhecimento e a autoconscientização como 
recursos para o estabelecimento de relações 
interpessoais de qualidade; Relacionamento 
interpessoal: relacionamento sensível, 
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humanizado e de qualidade com o cliente e os 
grupos humanos; A empatia e a percepção do 
outro como requisitos para o estabelecimento de 
relações significativas; O trabalho com os grupos de 
profissionais e equipes multiprofissionais. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Fundamentos das ações básicas de saúde / 
Controle da atividade cariosa e gengivite 

ESTOMATOLOGIA II 

Atuar na prevenção das principais doenças da 
cavidade oral, incluindo câncer oral, lesões brancas 
e 
vermelhas, doenças vesículo-bolhosas e 
ulcerativas, 
lesões pigmentadas, lesões exofíticas, infecções, 
lesões intra-ósseas, doenças das glândulas 
salivares e 
as manifestações bucais de doenças sistêmicas 

ENDODONTIA 

Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo 
dentário; Acesso de unirradiculares e 
multirradiculares, Anestesia em Endodontia, 
Isolamento Absoluto, Instrumentação e irrigação 
de canais, Medicação intracanal, Obturação de 
canais, Emergências em Endodontia, Cirurgia 
perirradicular, Antibióticos em Endodontia. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV 

Trabalhar o conceito de Integralidade do Cuidado 
considerando os Determinantes Sociais de Saúde 
(Conceito Ampliado de Saúde). Discutir e 
implementar em sua prática o conceito de 
Vigilância em Saúde no âmbito da Saúde da Família. 
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Conhecer os atributos da APS (acessibilidade, 
longitudinalidade, abrangência e coordenação do 
cuidado, responsabilizando-se pelo usuário na AB e 
acompanhando a sua evolução em todos os níveis 
de cuidado. 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL I 
Comportamento infantil Educação em saúde / 
Ortodontia preventiva e interceptativa 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA II 
Tratamento das deformidades dentofaciais 
Tratamento das lesões císticas e tumorais dos 
maxilares. 

IMPLANTODONTIA 
Implantes unitários e pacientes parcialmente 
edêntulos. Pacientes totalmente edêntulos. 

 

PREFIL III COMPETÊNCIAS DISCIPLINAS CONCEITOS / SABERES 

Apto à atuação em 
equipes 
multiprofissionais, 
interdisciplinares e 
transdisciplinares; 
proativo e 
empreendedor, com 
atitude de liderança, 
capaz de administrar 
serviços e equipes de 
saúde com equidade; 

III. elaborar e executar 
planos de tratamento, 
garantindo a 
integralidade da 
assistência; 

MATERIAIS DENTÁRIOS 
Materiais Protetores do Complexo Dentino-Pulpar, 
Cimento de Ionômero de Vidro, Amálgama 
Dentário. 

DENTÍSTICA 
Classificação de cavidades. Critérios de substituição 
de restaurações. 

ESTOMATOLOGIA I 
Conceitos de semiologia. Ficha clínica. 
Propedêutica das principais alterações sistêmicas. 
Exames complementares. Biossegurança. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Organização da atenção e da assistência 
odontológica no Brasil e no mundo 

ESTRATÉGIAS ATIVAS I 
Estudo do Processo da Comunicação; Importância 
da comunicação para a prática; Tipos de 
Comunicação. Comunicação verbal: o processo de 
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falar e ouvir; Comunicação não-verbal: tacêsica, 
proxêmica e cinésica; Elementos da comunicação e 
barreiras; Relacionamento intra e interpessoal e 
sua importância para a vida individual, coletiva e 
profissional; Relacionamento intrapessoal: o 
autoconhecimento e a autoconscientização como 
recursos para o estabelecimento de relações 
interpessoais de qualidade; Relacionamento 
interpessoal: relacionamento sensível, 
humanizado e de qualidade com o cliente e os 
grupos humanos; A empatia e a percepção do 
outro como requisitos para o estabelecimento de 
relações significativas; O trabalho com os grupos de 
profissionais e equipes multiprofissionais. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV 

O aluno deverá ser capaz de compreender os 
objetivos da atuação em equipe multidisciplinar 
participando de atividades conjuntas e ações 
interdisciplinares oportunizado pelos diferentes 
saberes; Plano de ação elaborado considerando os 
saberes oportunizados pela troca com diferentes 
técnicos e profissionais da ESF. Desenvolver 
competências para trabalhos em equipe 
interdiscplinar no âmbito da saúde da família. 

ENDODONTIA 

Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo 
dentário; Acesso de unirradiculares e 
multirradiculares, Anestesia em Endodontia, 
Isolamento Absoluto, Instrumentação e irrigação 
de canais, Medicação intracanal, Obturação de 
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canais, Emergências em Endodontia, Cirurgia 
perirradicular 

ORTODONTIA 
Ortodontia interceptativa e corretiva; movimento 
dentário 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL 

Diagnóstico e plano de tratamento do paciente 
infantil / Procedimentos cirúrgicos rotineiros em 
Odontopediatria / Diferenças anatômicas das 
técnicas de anestesia local no paciente infantil / 
Tratamento da cárie nos seus diferentes níveis 
(invasivo-não invasivo) / Terapia Pulpar/ 
Comportamento infantil / Ortodontia preventiva e 
interceptativo 

IMPLANTODONTIA 
Implantes unitários e pacientes parcialmente 
edêntulos. Pacientes totalmente edêntulos. 

IV. atuar na promoção, 
prevenção, manutenção, 
recuperação e vigilância 
da saúde, em todos seus 
níveis de complexidade; 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 
ODONTOLOGIA 

Organização do trabalho em Odontologia. 
Diferentes tipos de pessoal auxiliar utilizados na 
Odontologia. Divisão racional do espaço físico do 
consultório e os sistemas, posições e posturas de 
trabalho. 

ANATOMIA DENTÁRIA E ESCULTURA 
Cronologia de erupção, nomenclatura dentária, 
anatomia externa de dentes permanentes, 
relações interdentais 

ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

Aprender a organizar apresentação oral com 
fundamentos morfológicos e aplicação clínica 
sobre anatomia orofacial e alterações / 
malformações derivadas da formação embrionária 
de cabeça e pescoço e de odontogênese. 
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ESTOMATOLOGIA Prática clínica. Biossegurança. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Prática clínica / Elaboração de seminários, fóruns 
clínico e estudos dirigidos 

ENDODONTIA 

Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo 
dentário; Acesso de unirradiculares e 
multirradiculares, Anestesia em Endodontia, 
Isolamento Absoluto, Instrumentação e irrigação 
de canais, Medicação intracanal, Obturação de 
canais, Emergências em Endodontia, Cirurgia 
perirradicular, Antibióticos em Endodontia. 

ESTOMATOLOGIA II 

Atuar na prevenção das principais doenças da 
cavidade oral, incluindo câncer oral, lesões brancas 
e 
vermelhas, doenças vesículo-bolhosas e 
ulcerativas, 
lesões pigmentadas, lesões exofíticas, infecções, 
lesões intra-ósseas, doenças das glândulas 
salivares e 
as manifestações bucais de doenças sistêmicas 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV 

Propor ações educativas e de interventivas (ações 
de prevenção de doenças e de promoção à saúde), 
considerando os grupos de famílias sob sua 
responsabilidade. Identificar e descrever famílias 
em situação de risco social e de propor 
conjuntamente com alunos e profissionais de 
outras áreas (equipe multidisciplinar) - dentro dos 
limites de sua competência - ações para minimizar 
os agravos à saúde das famílias. 
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CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL 
Abordagem multiprofissional: pediatria, 
fonoaudiologia, psicologia e ortodontia / Educação 
em saúde/ Ortodontia preventiva e interceptativa 

 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA II 
Infecções odontogênicas. Traumatologia 
bucomaxilofacial. 

V. planejar e administrar 
serviços de saúde. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 
ODONTOLOGIA 

Organização do trabalho em Odontologia. 
Diferentes tipos de pessoal auxiliar utilizados na 
Odontologia. Divisão racional do espaço físico do 
consultório e os sistemas, posições e posturas de 
trabalho. Equipamentos odontológicos e a 
biossegurança. Doenças ocupacionais do cirurgião-
dentista. 

 
As disciplinas de Clínica Odontológica I, II, III e IV, assim como as disciplinas de Estratégias Ativas II e III atuam em todos perfis e 

competências necessários ao perfil do egresso do curso de odontologia do Centro Universitário Estácio de Brasília. 
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8  NÚMERO DE VAGAS 
 
O Curso de Odontologia da Estácio Brasília pleiteia a oferta de 120 vagas. 
 
A Estácio Brasília buscará, ainda, realizar estudos sobre as condições, tanto do 

ponto de vista qualitativo, como quantitativo, com o objetivo de garantir que o número de 
vagas ofertado esteja sempre consoante com a dimensão do corpo docente e às condições 
de infraestrutura física e tecnológica do campus. 

 

Atualmente, a Odontologia ocupa um dos lugares de destaque como profissão da 
área da saúde porque utiliza em sua prática alta tecnologia e materiais de última geração, 
na resolução e prevenção dos problemas bucais da população. Hoje, convivemos com 
problemas de saúde pública típicas de países desenvolvidos, como a obesidade infantil, 
advindas da longevidade da população mundial, e ainda não resolvemos problemas básicos 
de nações subdesenvolvidas, ou emergentes, como a fome, a desnutrição e doenças como 
cárie dentária, doença periodontal e câncer bucal, em seus diferentes níveis. O dentista é 
um profissional que promove a saúde, com ênfase na prevenção destas doenças citadas. 

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, existem 291 mil dentistas no país, 
o que dá uma média de um profissional para cada 710 habitantes. No entanto, os 
profissionais são mal distribuídos no território nacional, e apenas a Região Sudeste 
concentra 54% deles. Muitos estudantes de Odontologia sonham com o consultório 
próprio, mas neste segmento a concorrência é acirrada, especialmente nas grandes e 
médias cidades. 

Outra opção pode ser o setor público, o maior empregador de cirurgiões dentistas do 
país. O profissional pode trabalhar como funcionário público nos programas Saúde da 
Família, que prevê a presença de dentista no atendimento à população, e no Brasil 
Sorridente, que amplia o acesso ao tratamento odontológico em unidades básicas de saúde 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para o autônomo, as áreas mais aquecidas são a implantodontia, a dentística 
restauradora, a endodontia e a odontopediatria. Três novas especialidades, reconhecidas 
pelo Conselho Regional de Odontologia em 2015, ampliam a possibilidade de atuação do 
bacharel: a acupuntura, a homeopatia e a odontologia do esporte. Para quem gosta de 
empreender, a elaboração e a venda de softwares odontológicos voltados à gestão de 
consultórios e clínicas são outro ramo em ascensão. 

Em consultório, próprio ou de terceiros, clínicas, hospitais públicos e privados; no 
magistério; Forças Armadas, Corpo de Bombeiro e Polícia; no Programa de Saúde da Família 
(Federal) e em instituições de pesquisa. 

A quantidade de vagas autorizadas de cursos de Odontologia em Brasília é outro fator 
que torna pertinente a oferta de novos cursos da área na capital. São aproximadamente 
1089 vagas autorizadas em 8 instituições de ensino, em um universo de aproximadamente 

http://cfo.org.br/website/
http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude
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3.039.444 milhões de habitantes.  São elas: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL 
– UDF (144 vagas anuais); CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO – UNIEURO - 
Unidade Asa Sul (160 vagas anuais); CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO – 
UNIEURO - Unidade Águas Claras (160 vagas anuais); FACULDADE ICESP – ICESP (200 vagas 
anuais); FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL – 
FACIPLAC (80 vagas anuais); FACULDADES PLANALTO CENTRAL – FPC (150 vagas anuais); 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA – UCB (100 vagas anuais); FUNDACAO 
UNIVERSIDADE DE BRASILIA -UNB (40 vagas anuais); UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP (115 
vagas anuais). 

 
 

9  MATRIZ CURRICULAR 
 
9.1 PROCESSO EVOLUTIVO DAS ALTERAÇÕES DAS MATRIZES CURRICULARES 

 
No curso de Odontologia a evolução curricular acontecerá por meio de discussão 

junto ao NDE e ao colegiado do curso, conforme os dados futuros das avaliações 
institucionais internas e externas; do mercado de trabalho; e das novas legislações 
pertinente ao ensino da graduação. 

 
9.2 NÚCLEOS 

 
A estrutura da matriz curricular está organizada em núcleos de formação, assim 

organizada:  
 
Núcleo de Ciências Humanas e Sociais – embora a formação de um profissional 

ético e a humanização do relacionamento entre o profissional e o paciente (ou 
comunidade) sejam aspectos valorizados por todas as disciplinas dos três diferentes 
núcleos, o Núcleo de Formação Social, Humanística e Ética são compostos por disciplinas 
especificamente relacionadas ao tema: Ética na Saúde, Organização de Políticas da Saúde; 
Psicologia Aplicada à Saúde; Estratégias Ativas I; e Odontologia Legal 

 
Núcleo de Ciências Biológicas e da Saúde – reúne disciplinas cujo conteúdo oferece 

a base necessária para o ingresso no Núcleo de Formação Profissional, incluindo disciplinas 
básicas da área da saúde e disciplinas consideradas essenciais à formação de um 
profissional com capacidade de analisar e interpretar, com visão crítica, a metodologia, os 
resultados e a relevância de pesquisas científicas e de manter-se aberto para incorporar 
inovações tecnológicas no exercício da profissão. São compostos pelas disciplinas: 
Anatomia Sistêmica, Fundamentos de Biologia, Fisiologia Humana, Fundamentos de 
Bioquímica, Histologia e Embriologia, Fundamentos de Microbiologia e Imunologia, 
Farmacologia Aplicada à Saúde, Microbiologia Oral, Patologia, Anatomia de Cabeça e 
Pescoço, Anatomia e Escultura Dentária, Metodologia Científica, Projeto de TCC em Saúde, 
TCC em Saúde, Língua Portuguesa, Empreendedorismo e Inovação e LIBRAS. 

javascript:;
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Núcleo de Ciências Odontológicas – composto pelas disciplinas relacionadas à 

maior parte das habilidades e competências específicas que devem ser adquiridas pelo 
cirurgião-dentista, incluindo disciplinas laboratoriais, pré-clínicas, clínicas e o estágio 
supervisionado. São compostos pelas disciplinas: Estomatologia ,Radiologia Odontológica, 
Saúde Bucal e Sociedade I, Saúde Bucal e Sociedade II, Saúde Bucal e Sociedade III, Saúde 
Bucal e Sociedade IV, Saúde Bucal e Sociedade V; Saúde Bucal e Sociedade VI; Formação 
Profissional em Odontologia, Dentística, Materiais Dentários, Estomatologia II, Endodontia, 
Periodontia, Oclusão e DTM, Prótese Dentária Fixa, Prótese Dentária Removível, Prótese 
Dentária Clínica, Ortodontia, Clínica Odontológica I, Clínica Odontológica II, Clínica 
Odontológica III, Clínica Odontológica IV, Cirurgia e Traumatologia I, Cirurgia e 
Traumatologia II, Clínica Odontológica Infantil I e II, e Implantodontia. 

 
 
9.3 APRESENTAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

 
Matriz Curricular em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução CNE/CES Nº 3/2007) 1 Crédito = 
18 horas 

 
      

1º PERÍODO  Carga Horária 
DISCIPLINAS Tipo T P C V 

ÉTICA NA SAÚDE Obrigatória 36 0 0 0 
METODOLOGIA CIENTÍFICA Obrigatória 36 0 0 0 
ANATOMIA SISTÊMICA Obrigatória 36 36 0 18 
ANATOMIA DENTARIA E ESCULTURA Obrigatória 18 36 0 18 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 
ODONTOLOGIA 

Obrigatória 36 0 0 0 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA Obrigatória 72 0 0 18 
ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE Obrigatória 36 0 0 18 
TOTAL: 07 Disciplinas  270 72 0 72 
2º PERÍODO  Carga Horária 
DISCIPLINAS Tipo T P C V 
FISIOLOGIA HUMANA Obrigatória 72 0 0 18 
FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Obrigatória 36 0 0 18 
LÍNGUA PORTUGUESA Obrigatória 36 0 0 0 
FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA E 
IMUNOLOGIA 

Obrigatória 36 36 0 18 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA Obrigatória 36 36 0 18 
MATERIAIS DENTÁRIOS Obrigatória 36 0 0 0 
ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO Obrigatória 18 36 0 0 
TOTAL: 07 Disciplinas  270 108 0 72 
3º PERÍODO  Carga Horária 
DISCIPLINAS Tipo T P C V 
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ESTOMATOLOGIA Obrigatória 36 72 0 18 
MICROBIOLOGIA ORAL Obrigatória 18 36 0 18 
PATOLOGIA Obrigatória 36 0 0 0 
FARMACOLOGIA APLICADA À SAÚDE Obrigatória 36 0 0 18 
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E 
IMAGINOLOGIA 

Obrigatória 18 36 0 36 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I Obrigatória 54 0 0 18 
TOTAL: 06 Disciplinas  198 144 0 108 
4º PERÍODO  Carga Horária 
DISCIPLINAS Tipo T P C V 
SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE II Obrigatória 0 72 0 18 
PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE Obrigatória 36 0 0 0 
FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA E 
EPIDEMIOLOGIA 

Obrigatória 36 0 0 18 

PERIODONTIA Obrigatória 18 72 0 18 
OCLUSÃO E DTM Obrigatória 18 36 0 0 
ESTRATÉGIAS ATIVAS I Obrigatória 36 0 0 0 
DENTÍSTICA Obrigatória 18 72 0 18 
TOTAL: 07 Disciplinas  162 252 0 72 
5º PERÍODO  Carga Horária 
DISCIPLINAS Tipo T P C V 
ENDODONTIA Obrigatória 36 72 0 18 
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA I Obrigatória 36 72 0 18 
ESTOMATOLOGIA II Obrigatória 18 54 0 18 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA I Obrigatória 0 108 0 0 
SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III - ESF Obrigatória 0 72 0 18 
PRÓTESE DENTÁRIA FIXA Obrigatória 18 36 0 18 
TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO Optativa 36 0 0 0 
PRINCÍPIOS DE ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA Eletiva 36 0 0 0 
TOTAL: 08 Disciplinas  108 414 0 90 
6º PERÍODO  Carga Horária 
DISCIPLINAS Tipo T P C V 
PRÓTESE DENTÁRIA REMOVÍVEL Obrigatória 18 36 0 18 
ORTODONTIA Obrigatória 18 72 0 18 
SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE IV - ESF Obrigatória 0 72 0 18 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA II Obrigatória 0 144 0 0 
ESTRATÉGIAS ATIVAS II Obrigatória 36 0 0 0 
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA II Obrigatória 18 36 0 36 
IMPLANTODONTIA Obrigatória 36 0 0 0 
MEDICINA ORAL Eletiva 36 0 0 0 
MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS 

Eletiva 36 0 0 0 

TOTAL: 09 Disciplinas  126 360 0 90 
7º PERÍODO  Carga Horária 
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DISCIPLINAS Tipo T P C V 
PROJETO DE TCC EM SAÚDE Obrigatória 0 36 0 18 
PRÓTESE DENTÁRIA CLÍNICA Obrigatória 0 72 0 0 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA III Obrigatória 0 144 0 0 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL Obrigatória 18 144 0 18 
SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE V - HOSPITAL Obrigatória 0 72 0 18 
ODONTOLOGIA HOSPITALAR Eletiva 36 0 0 0 
HARMONIZAÇÃO FACIAL Eletiva 36 0 0 0 
TOTAL: 07 Disciplinas  18 468 0 54 
8º PERÍODO  Carga Horária 
DISCIPLINAS Tipo T P C V 
SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE VI- UBS/ CEO Obrigatória 0 72 0 18 
TCC EM SAÚDE Obrigatória 0 36 0 18 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Obrigatória 36 0 0 0 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL II Obrigatória 0 36 0 18 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA IV Obrigatória 0 216 0 0 
ESTRATÉGIAS ATIVAS III Obrigatória 36 0 0 0 
ODONTOLOGIA LEGAL Obrigatória 36 0 0 0 
ATENDIMENTO A PACIENTES COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

Eletiva 36 0 0 0 

ADMINISTRAÇÃO DO CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

Eletiva 36 0 0 0 

TOTAL: 09 Disciplinas  108 360 0 54 
 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA RESUMIDA HORAS % 

CARGA HORÁRIA TOTAL OBRIGATÓRIA 4050 96,75 

CARGA HORÁRIA ESTÁGIO SUPERVISIONADO         1206 28,81 

CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS OPTATIVAS (NÃO   
OBRIGATÓRIA) 

36 0,86 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA OBRIGATÓRIA (T) 1296 30,96 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA OBRIGATÓRIA (P) 2178 52,03 

CARGA HORÁRIA CAMPO (C) 0 0,00 

CARGA HORÁRIA VIRTUAL/ONLINE OBRIGATÓRIA (V)  648 15,48 

CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS ELETIVAS 36 0,86 

CARGA HORÁRIA AAC 100 2,39 

TOTAL  4.186 horas 100% 

Legenda: T = Teórico | P = Prático | C = Campo | V = Virtual 
 
O Curso de Odontologia apresenta suas disciplinas distribuídas em 8 semestres e 

tem carga horária total de 4.186 horas-relógio (1 hora = 60 minutos), referentes a 52 
disciplinas obrigatórias, uma disciplina optativa, 07 disciplinas eletivas e atividades 
complementares. Das 4.050 horas de disciplinas obrigatórias, 1.260 horas (30%) são 
teóricas, 2.178 horas (52%) são práticas e 612 horas (15%) são créditos online. Ao estágio 
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supervisionado são dedicadas 1.206 horas (29%) horas, sendo 360 horas em atividades 
extramuros. 

 
 
 

10 INTEGRALIZAÇÃO 
 
Com o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar com competência e ética na 

sociedade, o curso de Odontologia é oferecido no turno diurno em tempo integral, 
possibilitando ao aluno o aproveitamento, para fins de integralização do curso, de várias 
atividades acadêmicas complementares, promovendo a diversidade e proporcionando as 
várias alternativas de percurso curricular. É composto por 4.186 horas de trabalhos 
acadêmicos, onde 1.296 horas são de aulas teóricas, 2.178 horas são de aulas práticas, 100 
horas para a prática de atividades complementares (monitoria; projetos de extensão; 
oficinas, congressos e estágios extracurriculares) e 612 horas para as atividades online.  

 
Os estágios supervisionados correspondem a 29,5% da carga horária total e são 

realizados no próprio campus, nas Unidades Básicas de Saúde, em Organizações não 
governamentais (ONGS) e em unidades da Estratégia de Saúde da Família, inserindo os 
alunos nos cenários do SUS, seguindo as Diretrizes Nacionais do MEC. 

 
O número limitado de vagas para estágio de graduação, em serviços de qualidade, 

obriga a uma distribuição em horários alternados, estendendo o desenvolvimento das 
atividades acadêmicas para além de um único turno, viabilizando sua conclusão em tempo 
inferior a cinco anos.  

 
O cumprimento destas atividades obrigatórias e extraclasse garante o cumprimento 

da metodologia de ensino, o perfil do formando e a interdisciplinaridade, propiciando o 
diálogo entre os vários campos do conhecimento e a integração. Todas estas 
potencialidades demandam um curso em tempo integral (manhã e tarde), que somada a 
carga horária do curso, nos leva a ofertá-lo num período mínimo de 04 anos, evitando assim 
diluir em demasia a sua integralização. 

 
Neste sentido, cumpre esclarecer que a opção pela manutenção do curso com 8 

períodos, que correspondem 4 anos para sua integralização, mesmo após a publicação da 
Resolução nº 4 de 6 de abril de 2009, se deu em razão do Projeto Pedagógico do Curso 
estabelecer sua realização em turno integral, com média de seis ou mais horas de atividade 
diária dos alunos no Centro Universitário Estácio de Brasília. 
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11 CONTEÚDOS CURRICULARES 
 
Existe uma preocupação constante do NDE e do colegiado do Curso em manter 

atualizados os conteúdos do curso não só para atender às novas demandas de mercado 
bem como a legislação vigente para o ensino superior. Assim, as atividades são organizadas 
de forma a favorecer a construção de competências, a aquisição de habilidades e o 
fortalecimento de valores e atitudes. 

 
Destaca-se que para atender ao determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-
brasileira e africana (Resolução CNE/CP Resolução 1/2004), no Curso estas questões são 
tratadas nos conteúdos de determinadas disciplinas como: Língua Portuguesa, Organização 
de Políticas da Saúde, Estomatologia I e II; Saúde Bucal e Sociedade I e II. 

 
Vale, também, ressaltar que para atender à Lei Federal 9795, de 27/04/1999, que 

dispõe sobre a educação ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, 
e o Parecer CNE/CP nº 14/2012, de 6 de junho de 2012, a educação ambiental (EA) está 
representada pelos processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
A Educação Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, 
crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o 
reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões 
transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se 
integram. A EA avança na construção de uma cidadania responsável voltada para culturas 
de sustentabilidade socioambiental. 

 
Assim, esta temática é tratada nos conteúdos de determinadas disciplinas como 

Formação Profissional em Odontologia e todas as disciplinas clínicas de forma transversal. 
 
A proposta curricular do curso contempla, ainda, o disposto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1, de 30 de 
maio de 2012) através da abordagem desta temática nos conteúdos das seguintes 
disciplinas: Ética na Saúde; Organização de Políticas da Saúde; Fundamentos de Estatística 
e Epidemiologia; Saúde Bucal e Sociedade I, II, III, IV, V e VI. 

 
É importante, também, destacar que o coordenador do curso, colegiado e NDE têm 

a preocupação, no momento do planejamento das atividades acadêmicas 
complementares, contemplar as temáticas acima citadas.  

 
Em atendimento ao Decreto Nº5526/2005 consta na matriz curricular a disciplina 

Tópicos em: Surdez e inclusão, no 5º Período como disciplina optativa. 
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Vale, ainda, ressaltar que a aplicação de adaptações curriculares, previstas na 
Política Institucional para alunos com necessidades educacionais pelos docentes do curso, 
favorece a estes alunos acesso ao conhecimento.  

 
É relevante evidenciar que houve uma preocupação em manter uma equanimidade 

para as cargas horárias das disciplinas.  
 
As bibliografias básicas e complementar atendem aos conteúdos curriculares 

propostos para as disciplinas. A bibliografia constante dos planos de ensino das disciplinas 
está adequada aos conteúdos propostos. Sempre que necessário a bibliografia é atualizada. 

 
 
 

12 EMENTAS E REFERÊNCIAS 
 
 

1º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

ÉTICA NA SAÚDE Obrigatória 36 0 0 0 

EMENTA 
Introdução ao estudo da ética. Introdução a bioética. A formação ética dos profissionais de saúde 
ética e Direitos Humanos. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

ROSIN, Ana Claudia. Ética na Saúde. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 
DEMO, Pedro. Éticas multiculturais - Sobre convivência humana possível. Ed. 

Vozes, RJ, 2005. 
BIOÉTICA e gestão da saúde [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=%25C3%25A9tica%2520e%2520bio%25C3%25A9t
ica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/154944. 
Curitiba: Intersaberes, 2018. 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

BITTAR, Eduardo C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos. São Paulo: 
Manole, 2004. 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
RT, 2008. 

PELIZZOLI, M Bioética como novo paradigma. Ed Vozes, RJ, 2007 
RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e competência. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2004. 
ROBLES, Gregório. Direitos fundamentais e a ética na sociedade atual. São Paulo: 

Manole, 2005. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=%25C3%25A9tica%2520e%2520bio%25C3%25A9tica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/154944
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=%25C3%25A9tica%2520e%2520bio%25C3%25A9tica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/154944
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SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. Ética. 27. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
SGRECCIA, Elio. Manual de bioética. 2.ed. São Paulo: Loyola, 2002. v.1 
VALLS, Álvaro L. M. Que é ética. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

METODOLOGIA CIENTÍFICA Obrigatória 36 0 0 0 

EMENTA: 
Os modos de conhecer. Conceito e classificação da ciência. Método científico. A leitura e a técnica 
de fichamento, resumo e resenha. A pesquisa científica. Normas técnicas da produção científica. A 
construção e produção do conhecimento na Universidade. O projeto pedagógico e a perspectiva 
teórico-metodológica dos cursos superiores. 
 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

BARROS, Aidil Jesus da Silva; LEHFELD, Neide Aparecida. Fundamentos de 
metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 

FACHIN, Odilia. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2002. 
 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

KAHLMEYER-MERTENS, R. S.; FUMANGA, M.; TOFFANO, C. B.; SIQUEIRA, F. Como 
elaborar projetos de pesquisa: linguagem e método. Rio de Janeiro: FGV, 2007.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2006.  

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 40.ed. RJ: Petrópolis: 
Vozes, 2012.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007.  

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. 12. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 
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DISCIPLINAS Tipo T P C V 

ANATOMIA SISTÊMICA Obrigatória 36 36 0 18 

EMENTA 
Introdução ao estudo da anatomia humana, a partir de noções básicas, sobre os sistemas 
esquelético, articular, muscular, cardiovascular, linfático, respiratório, digestório, urinário, genital 
masculino, genital feminino e nervoso. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia Sistêmica e Segmentar. 
3.ed.. São Paulo: Atheneu, 2007. 

GILROY, Anne M.; MacPHERSON, Brian R.; ROSS, Lawrence M. Atlas de Anatomia. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

MARIEB, Elaine N.; WILHELM, Patricia Brady e MALLAT, Jon. Anatomia humana 
(livro eletrônico). Disponível em 
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=marieb&searchpage=1&filtro=todos&from=bus
ca&page=21&section=0#/edicao/10214. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

COLICIGNO, Paulo Roberto Campos [et al.]. Atlas fotográfico de anatomia [livro 
eletrônico]. 2009. Disponível em 
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atlas%2520fotogr%25C3%25A1fico%2520de%2
520anatomia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/
376. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

GIRON, Paulo Augusto. Princípios de anatomia humana: atlas e texto [livro 
eletrônico]. Disponível em 
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570615367/pages/5. 2 
ed. Caxias do Sul - RS: EDUCS, 2009. 

GRAAFF, Van de. Anatomia Humana. 6 ed. Barueri: Manole, 2003. 
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia Orientada para a Clínica. 5 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
NETTER, Frank Henry. Atlas de Anatomia Humana. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008. 
SPENCE, Alexander. Anatomia humana básica (livro virtual). Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=anatomia%2520humana%2520b%25C3%25A1si
ca&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/37698. 2ª 
Edição. Barueri - São Paulo: Manole, 1991. 

ZIERI, Rodrigo (org). Anatomia Humana (livro virtual). Disponível em 
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=anatomia%2520humana%2520zieri&searchpag
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e=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/22103. 1. São Paulo: 
Pearson Education, 2014. 1. 
 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

ANATOMIA DENTARIA E ESCULTURA Obrigatória 18 36 0 18 

EMENTA 
Introdução à Anatomia Dentária. Anatomia externa dos elementos dos dentes permanentes. 
Relações interdentais e sua importância com a saúde da boca. Escultura Dental e reconstrução das 
arcadas. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

FIORANELLI, G.V. Atals de Anatomia de Dentes Permanentes- Coroa Dental-. 2ª. 
Ed. Rio de Janeiro.: Santos. Grupo GEN., 2013. 

MADEIRA, M.C. Anatomia do Dente. 8ª.ed.. São Paulo.: Editora: Sarvier., 2016. 
ALVES, Nilton, CÂNDIDO, Paulo L. Anatomia para o curso de odontologia geral e 

específica [livro eletrônico]. Disponível em 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730389/cfi/6/2!/4/2@0:0. 4. 
Ed. Rio de Janeiro: Santos, 2019. 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

CANTISANO, Waldemar; PALHARES, Walace Renan; SANTOS, Helio Jorge dos. 
Anatomia dental e escultura. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987. 

COSTACURTA, Leonel. Anatomia microscópica buco-dental humana. São Paulo: 
Atheneu, 1979. 

SICHER, Harry; TANDLER, Julius. Anatomia para dentistas. São Paulo: Atheneu, 
1981. 

TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa Goulart Sampaio. 
Anatomia aplicada à odontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

VIEIRA, Glauco Fioranelli et al. Atlas de anatomia de dentes permanente: coroa 
dental. São Paulo: Santos, 2007. 
 
  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730389/cfi/6/2!/4/2@0:0
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DISCIPLINAS Tipo T P C V 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA Obrigatória 36 0 0 0 

EMENTA 
Introdução à Ética. Introdução à bioética. Código de Ética Odontológico. Equipamentos e Equipe de 
Trabalho em Odontologia. Biossegurança. Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 
Noções de Produtividade. Organização e Fisiologia do Trabalho. Doenças Ocupacionais em 
Odontologia. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

NARESSI, Wilson Galvão; ORENHA, Eliel Soares; NARESSI, Suely Carvalho 

Mutti. Ergonomia e biossegurança em odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013.  

MOYSÉS, Simone Tetu. Noções de odontologia legal e bioética. São Paulo: Artes 

Medica, 2013.  

Tagliavini, RL, Poi WR. Prevenção de Doenças Ocupacionais em Odontologia. São 

Paulo: Santos Livraria e Editora, 1998. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 
 
Barros O.B. Ergonomia III. São Paulo: Pancast, 1995. 

Pinto, VG. Saúde Bucal Coletiva. 6ª. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2012. 

Conselho Federal de Odontologia. Código de Ética Odontológico. 2012 Disponível 

em: http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf, Formato: Livro on-

line. 

Manual de Biossegurança 2012. Disponível em: 

http://portal.estacio.br/media/2644/manual_de_biosseguran_a_2012.pdf, Formato: Livro 

on-line. 



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 73 de 214 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Resolução RDC/ Anvisa 306/2004 Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/res0306_07_12_2004.pdf/95eac

678-d441-4033-a5ab-f0276d56aaa6, Formato: Livro on-line. 

 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA Obrigatória 72 0 0 18 

EMENTA 
Evolução celular, constituição molecular das células; organelas intracelulares; dinâmica funcional 
intracelular; comunicação intracelular e intercelular; diferenciação celular; divisão celular, síntese 
de macromoléculas; exportação celular; ontogenia celular, morte e função celular. A base 
cromossômica da hereditariedade, genética Mendeliana, padrões da herança monogênica, 
estrutura e função dos genes, expressão gênica e mutações. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

CARVALHO, H. F.; PIMENTEL-RECCO, S. M. A célula [livro eletrônico]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520435786/cfi/0!/4/4@0.00:64.

3. 3ª edição. São Paulo: Manole, 2013. 

MAYWORM, S. H. Introdução à Biologia Celular. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora 

Universidade Estácio de Sá, 2014. 

MICAS, A. F. Genética. 1a. Rio de Janeiro: SESES, 2015. único. 

 
 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

ADKISON, L. R.; BROWN, M. D. Genética. 1ª edição. São Paulo: Elsevier, 2007. 

ALBERT, B.; BRAY, D.; HOPKIN, K. Fundamentos da Biologia Celular. 4ª edição. Porto 

Alegre: ArtMed, 2017. 
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ARANA, V.; BRADASCHIA, V. Biologia Celular e Tecidual para Odontologia: 

Moléculas, Células e Tecidos. 1ª edição. São Paulo: Elsevier, 2012. 

PAOLI, S. Citologia e Embriologia. 1ª edição. São Paulo: Pearson, 2016. 

SNUSTAD, D.P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos da Genética. 7ª edição. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE Obrigatória 36 0 0 18 

EMENTA 
Processo Saúde-Doença. História da Saúde Pública. Legislação do SUS. Políticas de Saúde para 
garantia de direitos humanos e cidadania. Planejamento em Saúde. Vigilância da Saúde: 
epidemiológica, sanitária, ambiental e do trabalhador. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

AGUIAR, Zenaide Neto (organizadora). SUS-Sistema Único de Saúde: antecedentes, 

percurso, perspectivas e desafios. 2a.. São Paulo: Martinari 

Greice Bassinello (organizadora). SAÚDE COLETIVA. São Paulo: Pearson Education 

do Brasil, 2014. 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA. SUS: o que você precisa saber sobre o 

Sistema Único de Saúde. São  

Paulo: Editora Atheneu Ltda, 2010. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

BONITA, R.; BEAGLEHOLE, R.; KJELLSTRÖM, T. Epidemiologia básica. 2. ed. São 

Paulo: Santos, 2010.  
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BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios. 

Brasília: Ministério da Saúde 

BUSATO, Ivana Maria Saes. Epidemiologia e processo saúde-doença [livro 

eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from

=busca&page=0&section=0#/edicao/39129. Curitiba: Intersaberes, 2016. 

BUSATO, Ivana Maria Saes. Planejamento Estratégico em Saúde [livro eletrônico]. 

Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=planejamento%2520estrat%25C3%25A9gico%252

0em%2520sa%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&sectio

n=0#/edicao/52004. Curitiba: Intersaberes, 2017. 

JUBILUT, L.L..; REI, F.C.F.; GARCEZ, G.S. Direitos Humanos e Meio Ambiente: 

Minorias ambientais. São Paulo: Manole, 2017. 

 
 
 
 

2º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

FISIOLOGIA HUMANA Obrigatória 72 0 0 18 

EMENTA 
Conceito de Fisiologia Humana e Homeostasia. Sistema Nervoso. Sistema Hormonal. Sistema 
Cardiovascular. Sistema Respiratório. Sistema Digestório. Sistema Urinário. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

BERNE, Robert M. & LEVY, Matthew, N. Fisiologia. 6 a. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 

2009. 

GUYTON, A.C. & HALL, J.E. Fisiologia Médica. 11 a. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 2006. 

ZANELA, Cesar. Fisiologia Humana. 1a.. Rio de Janeiro: Ed. Universidade Estácio de 

Sá, 2015. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/39129
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/39129
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REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 3a.. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 

2008. 

BEAR, M.F.; CONNORS, B.W. & PARADISO, M.A. Neurociências: desvendando o 

sistema nervoso. 2 a. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2002. 

CARROLL, R.G. Fisiologia. 1 a. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 2007. 

HALL, J. E. Guyton & Hall. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª.. Rio de Janeiro: Ed. 

Elsevier, 2017. 

SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. 

Porto Alegre: ARTMED, 2017. 

 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Obrigatória 36 0 0 18 

EMENTA 
Introdução à Bioquímica, pH e tampões biológicos; Bioquímica dos aminoácidos, estrutura e 
funções; Introdução às proteínas, ligações peptídicas e níveis de organização estrutural; 
Enzimologia, derivados de vitaminas nas reações enzimáticas; Introdução ao metabolismo; 
anabolismo e catabolismo; Mecanismos de transdução do sinal hormonal; Bioquímica dos 
carboidratos; estrutura, classificação e funções; Metabolismo dos carboidratos; Bioenergética; 
Bioquímica dos lipídeos; estrutura, classificação e funções; Metabolismo dos lipídeos; Metabolismo 
dos aminoácidos; Integração metabólica no exercício, jejum, estado alimentado e diabetes.  

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 5. ed. Porto Alegre, 
RS: Artmed, 2012.  



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 77 de 214 

 

Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536326917/cfi/0. 

Juliana Hori. Bioquímica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed. 

Porto Alegre, RS: Artmed, 2013. 

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

De MARIA, C.A.B. Bioquímica Básica: introdução à bioquímica dos hormônios, 

sangue, sistema urinário, processos digestivos e absortivos e micronutrientes [livro 

eletrônico. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=princ%25C3%25ADpios%2520de%2520bioqu%25

C3%25ADmica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/49

799.  2ª ed. ampliada. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. 

HARVEY, R.A; FERRIER, D.R. Bioquímica Ilustrada. 5ª ed.. Porto Alegre: Artmed, 

2012. 

MORAN, HORTON, SCRIMGEOUR & PERRY. Bioquímica [livro eletrônico]. 

Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=bioqu%25C3%25ADmica&searchpage=1&filtro=to

dos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/4233. 5ª ed. São Paulo: Pearson, 2013. 

BERG, Jeremy M.; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

 
 
 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 
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LÍNGUA PORTUGUESA Obrigatória 36 0 0 0 

EMENTA 
Língua, fala, norma, variações e sociedade; Modalidades linguísticas falada e escrita; O português 
coloquial e a norma culta; Leitura e produção escrita;  Estratégias de leitura: recuperação da 
informação;  Compreensão e interpretação de textos; Reflexão sobre forma e conteúdo; O texto e 
sua funcionalidade;  Textualidade: coesão e coerência, intenção comunicativa, habilidades de 
interpretação;  Gêneros textuais;  O estilo na escrita; Tipologia textual. Aspectos socioculturais 
(relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira; política de educação ambiental e direitos 
humanos). 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

GAMEIRO, Maria Beatriz. Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Estácio, 2015. 

Disponível em 
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/846D594D-E0F6-
4A30-BBF3-B3DA3178518F. 

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do 

texto. São Paulo: Contexto, 2011. 

PAES, Roberto. Língua, uso e discurso: entremeios e fronteiras. Rio de Janeiro: 

Editora Universidade Estácio de Sá, 2013. 

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 
 

AZEREDO, José Carlos De. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 3. ed. São 

Paulo: Publifolha, 2010.  

CEREJA, Willian Roberto; MAGALHÃES, Thereza Analia Cochar. Texto e interação. 4. 

ed. São Paulo: Atual, 2013.  

ANDRADE, Maria Margarida De; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções 

básicas para cursos superiores. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
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MARCUSCHI, Luiz Antonio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 8. 

ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividades de leitura e produção de 

texto [livro eletrônico]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-

9/cfi/0!/4/4@0.00:38.1. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA E 
IMUNOLOGIA 

Obrigatória 36 36 0 18 

EMENTA 
História da Microbiologia e Imunologia. Características e métodos de controle dos Microrganismos. 
Mecanismos bacterianos de patogenicidade. Células e defesas imunológicas. Mecanismos de 
escape de microrganismos. Métodos imunológicos de prevenção e controle de doenças. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia básica: funções e 

distúrbios do sistema imunológico. 5. ed. Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2017. 

CISTIA, Camilo Del. Fundamentos de imunologia e microbiologia. Rio de Janeiro: 

SESES, 2015.  

LEVINSON, Warren; JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica e imunologia. 12. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:38.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:38.1
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DOAN. Imunologia Médica Essencial. 1 edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 

Editora, 2006. 

MADIGAN, Michael T., MARTINKO, John M., PARKER, Jack. Microbiologia de Brock. 

10 edição. São Paulo: Pearson Education, 2008. 

PLAYFAIR, J.H.L., CHAIN, B.M. Imunologia básica guia ilustrado de conceitos 

fundamentais [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=imunologia%2520b%25C3%25A1sica&searchpage

=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/34767. 9. ed. Barueri: Manole, 

2013. 

SEHNEM, Nicole Teixeira. Microbiologia e imunologia [livro eletrônico]. Disponível 

em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=imunologia%2520b%25C3%25A1sica&searchpage

=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/26521. São Paulo: Pearson 

Education, 2015. 

TORTORA, Gerard J., FUNKE Berdell R., CASE Christine L. Microbiologia. 10. edição. 

São Paulo: Artmed, 2012. 

 

 
 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA Obrigatória 36 36 0 18 

EMENTA 
Aparelho reprodutor humano. Gametogênese e hormônios sexuais. Fertilização e desenvolvimento 
embrionário. Organogênese e período fetal. Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 
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JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 13ª edição. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia básica. 9ª Edição. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2016. 

PORTO, F. Histologia e Embriologia. 1ª Edição. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 
 

GARTNER, L. P. Tratado de Histologia. 4ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017. 

GODOY, A. E. G.; LITVIN, I. E. CADERNO DE HISTOLOGIA [livro eletrônico]. 

Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=caderno%2520de%2520histologia&searchpage=1

&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/47893. Caxias do Sul: EDUCS, 

2014. 

NEIVA, G. Histologia [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=histologia&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=0&section=0#/edicao/22136. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. 

SEVERO, P. Citologia e embriologia [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=citologia%2520e%2520embriologia&searchpage=

1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/22143. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2014. 
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DISCIPLINAS Tipo T P C V 

MATERIAIS DENTÁRIOS Obrigatória 36 0 0 0 

EMENTA 
Propriedades Físicas dos Materiais Dentários. Protetores Pulpares. Amálgamas Dentários. Materiais 
Resinosos. Materiais de Moldagem. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

ANUSAVICE, J. K. Phillips - materiais dentários. 11. São Paulo: Elsevier, 2005. 

CHAIN, M. C. Materiais Dentários. São Paulo: Artes Médicas, 2005. 

NOORT, Richard Van. Introdução aos materiais dentários. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2010.  

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

CONCEIÇÃO, Ewerton Nocchi. Dentística: saúde e estética [livro eletrônico]. 

Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323817/cfi/0!/4/4@0.00:64.

3.  2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

SILVA, Adriana Fernandes de, LUND, Rafael Guerra. Dentística restauradora: do 

planejamento à execução [livro eletrônico]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527728782/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. 

Rio de Janeiro: Santos, 2019.  

DENTÍSTICA: uma abordagem multidisciplinar [livro eletrônico]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702247/cfi/0!/4/2@100:0.00

. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323817/cfi/0!/4/4@0.00:64.3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323817/cfi/0!/4/4@0.00:64.3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527728782/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702247/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702247/cfi/0!/4/2@100:0.00
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MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória [livro eletrônico]. 

Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731102/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. 

2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

OLIVEIRA, Adelmir da Silva. Materiais dentários protéticos: conceitos, manuseio, 

conservação e manutenção [livro eletrônico]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521077/cfi/0!/4/4@0.00:0.0

0. São Paulo: Érica, 2014.  

 
 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO Obrigatória 18 36 0 0 

EMENTA 
Anatomia de Cabeça e Pescoço; Osteologia; Anatomia Funcional e Aplicada da Articulação 
Temporomandibular; Miologia; Anatomia da Boca, Mucosa Oral, Odontogênese e Glândulas 
Salivares; Suprimento Arterial e Drenagem Venosa; Neuroanatomia Geral; Nervos Cranianos; 
Sistema Nervoso Autônomo. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

DUBRUL, Lloyd. Anatomia oral de Sicher e DuBrul. 8ª. Porto Alegre: ARTMED, 1991. 

MADEIRA, Miguel Carlos; RIZZOLO, Roelf J. Cruz. Anatomia da face: bases 

anatomofuncionais para a prática odontológica. 8. ed. São Paulo: Sarvier, 2012.  

NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. 5. Porto Alegre: ARTMED, 2011. 

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731102/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521077/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521077/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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COSTA, César. Fundamentos de anatomia para o estudante de Odontologia. 1. Rio 

de Janeiro: Atheneu. 

LENT, R. Cem Bilhões de Neurônios: Conceitos Fundamentais de Neurociência. São 

Paulo: Atheneu, 2002. 

MENESES, M.S. Neuroanatomia Aplicada. 3. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 

MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia orientada para a clínica. 6. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

PEZZI, L.H.A.; CORREIA, J.A.P.; PRINZ, R.A.D.; NETO, S.P. Anatomia Clínica -Baseada 

em Problemas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. 23. Rio de Janeiro: Guanabara 

Joogan, 2012. 3.v. 

 
 
 

3º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

ESTOMATOLOGIA Obrigatória 36 72 0 18 

EMENTA 
Conceitos fundamentais da Semiologia. O prontuário odontológico: anamnese, exame físico e 
exames complementares. Investigação das principais alterações sistêmicas que podem interferir no 
tratamento e controle de pacientes odontológicos. Identificação de aspectos normais e variações 
da normalidade da cavidade bucal. 
 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

VARELLIS, Maria Lucia Zarvos. O paciente com necessidades especiais na 

odontologia: manual prático. 3.ed. São Paulo: Santos, 2017.  
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MARCUCCI, G. Fundamentos de odontologia estomatologia [livro eletrônico]. 

Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2651-

1/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. 2 ed. Rio de Janeiro: Santos, 2014. 

BORAKS, Silvio. Semiotécnica, diagnóstico e tratamento das doenças da boca [livro 

eletrônico]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702001/cfi/0!/4/4@0.00:0.0

0. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 
 

ATLAS of head and neck surgery [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Classification%2520oh%2520head%2520and%252

0neck%2520tumors&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edic

ao/21923. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013. 

SLAVISH, Susan M. Manual de prevenção e controle de infecções para 

hospitais. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

NEVILLE, B. W.; DAMM, D. D.; ALLEN, C. M.; CHI, A. C. Patologia oral e maxilofacial. 

4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

REGEZI, J. A.; SCIUBBA, J. J.; JORDAN, R. C. K. Patologia bucal: correlações 

clinicopatológicas. 6 ed.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

ROBINS, S. L. et al. Patologia básica. 9 ed.. Rio de Janeiro: Saunders Elsevier, 2013. 
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DISCIPLINAS Tipo T P C V 

MICROBIOLOGIA ORAL Obrigatória 18 36 0 18 

EMENTA 
História da microbiologia oral; Microbiota bucal residente Ecologia bucal e ecossistemas; Biofilmes 
bucais: formação e estrutura; Microbiologia e Imunologia das doenças cárie, periodontal e das 
infecções pulpares e perirradiculares; Infecções virais orofaciais; Infecções fúngicas bucais; 
Biossegurança no ambiente odontológico; antimicrobianos na Odontologia; Associação entre 
infecções bucais e Doenças inflamatórias crônicas. 
 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

CISTIA, Camilo Del. Fundamentos de imunologia e microbiologia. Rio de Janeiro: 
SESES, 2015. 

SEHNEM, Nicole Teixeira. Microbiologia e imunologia [livro eletrônico]. Disponível 
em 
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=microbiologia%2520e%2520imunologia&searchp
age=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/26521. São Paulo: Pearson 
educação do Brasil, 2015. 

APOLÔNIO, Ana Carolina Morais; MACHADO, Alessandra Barbosa 
Ferreira. Microbiologia bucal e aplicada. São Paulo: Santos, 2018.  

SPOLIDORIO, Denise M. Palomari; DUQUE, Cristiane. Microbiologia e imunologia 
geral e odontológica. São Paulo: Artes Medicas, 2013. 
 
 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

JORGE, Antonio Olavo Cardoso. Microbiologia e imunologia oral. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. 

MIMS, Cedric; ROITT, Ivan. Microbiologia médica. 3. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

PELCZAR JR, Michael Joseph; CHAN, Eddie Chin Sun; KRIEG, Noel R. Microbiologia: 

Conceitos e aplicações. 2. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. 2. 

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. Porto 

Alegre:: ARTMED, 2006. 
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TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flávio. Microbiologia. 5. São Paulo: Atheneu, 

2002-2008. 

 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

PATOLOGIA Obrigatória 36 0 0 0 

EMENTA 
Introdução à Patologia Geral. Lesão e adaptações celulares. Respostas do hospedeiro à agressão. 
Restauração tecidual. Distúrbios hemodinâmicos. Princípios gerais das Neoplasias. Carcinogênese. 
Doenças da imunidade.  

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

ANGELO, Isabele da Costa. Patologia Geral. São Paulo: Pearson, 2016. 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo et al. Bogliolo: patologia geral [livro eletrônico]. 

Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733243/cfi/6/2!/4/2/2@0:

0. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018. 

KUMAR, Vinay, Ramzi S; ABBAS, Abul; FAUSTO, Nelson; MITCHELL, Richard. Robbins 

Patologia Básica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

MONTENEGRO, Mario Rubens; FRANCO, Marcello. Patologia: processos gerais. 6ª. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2015. 

 
 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

CAMARGO, J; OLIVEIRA.D.E. Patologia Geral: Abordagem multidisciplinar. Rio de 

Janeiro: Grupo Gen, 2007. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733243/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
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DAMJANOV, Ivan. Atlas of Histopathology [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Atlas%2520of%2520Histopathology&searchpage=

1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/3188. New Delhi: Jaypee 

Brothers Medical Publishers, 2012. 

KLAT, E; Robbins, C. Robbins. Perguntas e respostas em Patologia. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010. 

PATOLOGIA geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

MOHAN, Harsh. Textbook of Pathology [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Textbook%2520of%2520Pathology&searchpage=

1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/3039. 6ªedição. New Delhi: 

Jaypee Brothers Medical Publishers, 2010. 

RUBIN, Emanuel; FABER, John. Patologia: bases clinicopatológicas da Medicina. 

4ªed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2005. 

SHANA, Sumant; CHHABRA, Yogest. MCQs in Objetive Patholgy with Explanations 

[livro eletrônico]. Diposnível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=MCQs%2520in%2520Objetive%2520Patholgy%25

20with%2520Explanations&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0

#/edicao/19044. 2ªedição. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2012. 

 
 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

FARMACOLOGIA APLICADA À SAÚDE Obrigatória 36 0 0 18 

EMENTA 
Introdução a farmacologia. Farmacocinética das drogas. Farmacodinâmica das drogas. Introdução 
da farmacologia do SNA e motor somático. Fármacos de ação colinérgica e adrenérgica. 
Medicamentos de ação no processo inflamatório. Medicamentos que atuam no sistema 
cardiovascular. Medicamentos que alteram a função gastrointestinal e metabólica. Antibióticos. 
Fármacos que afetam o metabolismo ósseo. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Atlas%2520of%2520Histopathology&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/3188
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https://bv4.digitalpages.com.br/?term=MCQs%2520in%2520Objetive%2520Patholgy%2520with%2520Explanations&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/19044
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REFERÊNCIAS BÁSICAS 

KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. 13 ed. Rio de Janeiro: Guabanara 

Koogan, 2017. 

RANG, H. P. (Et. al.). Rang & Dale: farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

SOARES, Vinicius H. P. Farmacologia Humana Básica [livro eletrônico]. Disponível 

em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=farmacologia&searchpage=1&filtro=todos&from=

busca&page=0&section=0#/edicao/54418. São Caetano do Sul: Difusão, 2017. 

 
 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

FRANCO, André Silva. Manual de farmacologia. Barueri, SP: Manole, 2016. 

FRANCO, André Silva; KRIEGER, José Eduardo. Manual de Farmacologia. 1 ed. 

Barueri. SP: Manole, 2016. 

GILROY, Anne M.; MACPHERSON, C. B.; ROSS, Lawrence M. Atlas de anatomia. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008, 656 p. 

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 11 ed. Rio de 

Janeiro: McGraw-Hill-Interamericana Editores S.A., 2010. 

NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. Porto Alegre: ARTMED, 2006. 542 p. 

 
 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA Obrigatória 18 36 0 36 
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EMENTA 
História e Inovações tecnológicas; Biossegurança e Descarte de Resíduos de Saúde; Interpretação 
radiográfica da Anatomia e das Patologias Dento-Maxilo-Faciais; Aparelhos de raios x; Sensores 
Radiográficos; Técnicas Radiográficas e Processamento de Imagem; e Radiobiologia e Proteção. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

PASLER, Friedrich Anton; VISSER, Heiko. Radiologia odontológica: procedimentos 

ilustrados. 2. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2005.  

WATANABE, Plauto Christopher Aranha. Imaginologia e radiologia odontológica. 1. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

WHITE, Stuart C.; PHAROAH, Michael J. Radiologia oral: princípios e interpretação. 

7. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 
 

ALVARES, Luiz Casati; TAVANO, Orivaldo. Curso de radiologia em odontologia. 5. 

São Paulo: Santos, 2009. 

FENYO-PEREIRA, Marlene. Radiologia odontológica e imaginologia [livro 

eletrônico]. Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

412-0234-3/cfi/0!/4/4@0.00:32.2. 2. São Paulo: Santos, 2013. 

PAPAIZ, Elio Giacomo; CAPELLA, Luiz Roberto da; OLIVEIRA, Reinaldo José de. Atlas 

de tomografia computadorizada por feixe cônico para o cirurgião-dentista. São Paulo: 

Santos, 2011.  

KARJODKAR, Freny R. Textbook of dental and maxillofacial radiology [livro 

eletrônico]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0234-3/cfi/0!/4/4@0.00:32.2
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https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Textbook%2520of%2520dental%2520and%2520

maxillofacial%2520radiology&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section

=0#/edicao/3092. 2. St. Louis: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2009. 

WHAITES, Eric. Princípios de radiologia odontológica. 4. Porto Alegre, RS: ARTMED, 

2009. 

 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I Obrigatória 54 0 0 18 

EMENTA 
Paradigmas de prática odontológica. Organização da atenção odontológica no Brasil. Biofilmes e 
seus desequilíbrios na cavidade bucal. Fundamentos das ações básicas em saúde com foco na 
cariologia: dieta, fatores salivares, fluoretos, higiene oral e remoção dos fatores retentivos de 
biofilme. Doenças periodontais: diagnóstico e controle. Halitose: diagnóstico e controle. Educação 
e Saúde. Protocolo clínico na lógica de promoção de saúde: etapas clínicas, indicadores dos 
processos saúde e doença e plano terapêutico. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 
 

BARATIERI, Luiz Narciso; MONTEIRO JÚNIOR, Sylvio. Odontologia restauradora: 

fundamentos e possibilidades. 2. Santos: São Paulo, 2017. 

MEYER-LUECKEL, Hendrik; PARIS, Sebastian; EKESTRAND, Kim R. Cariologia: ciência 

e prática clínica. 1. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

PINTO, Vitor Gomes. Saúde bucal coletiva. 6. São Paulo: Santos, 2016. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

ANTUNES, José Leopoldo Ferreira; PERES, Marco Aurélio. Epidemiologia da saúde 

bucal [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Textbook%2520of%2520dental%2520and%2520maxillofacial%2520radiology&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/3092
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Textbook%2520of%2520dental%2520and%2520maxillofacial%2520radiology&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/3092
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0300-

5/cfi/0!/4/2@100:0.00 2. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Guia de 

recomendações para o uso de fluoretos no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde., 2009. 

CONCEIÇÃO, Ewerton Nocchi. Dentística: saúde e estética [livro eletrônico]. 

Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323817/cfi/0!/4/4@0.00:0.0

0. 2. São Paulo: ARTMED, 2007. 

TAKAOKA, Liliana; COUTINHO, Lúcia; WEILER, Rosa. Odontopediatria: a 

transdiciplinaridade na saúde integral da criança [livro eletrônico]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788578682446/cfi/0!/4/2@100:0.00

. 1. Barueri, SP: Manole, 2016. 

MANUAL de referência para procedimentos clínicos em odontopediatria [livro 

eletrônico]. Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

412-0332-6/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0708. 2. Ed. São Paulo: Santos, 2017. 

 
 
 
 

4º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE II Obrigatória 0 72 0 18 

EMENTA 
Atendimento clínico baseado no Protocolo Clínico na lógica de promoção de saúde.  

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

BARATIERI, Luiz Narciso; MONTEIRO JÚNIOR, Sylvio. Odontologia restauradora: 

fundamentos e possibilidades. 2. São Paulo: Santos, 2017. 
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MEYER-LUCKEL, Hendrick; EKSTRAND, Kim; PARIS, Sebastian. Cariologia: Ciência e 

Prática. 1. Rio de Janeiro: Elsiever, 2016. 

PINTO, Vitor Gomes. Saúde bucal coletiva. 6. São Paulo: Santos, 2006. 

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

ANTUNES, José Leopoldo Ferreira; PERES, Marco Aurélio. Epidemiologia da saúde 

bucal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

BARATIERI, Luiz Narciso. Odontologia restauradora: fundamentos e técnicas. São 

Paulo: Santos, 2010. 2. 

CONCEIÇÃO, Ewerton Nocchi. Dentística: saúde e estética. 2. São Paulo: ARTMED, 

2007. 

TAKAOKA, Liliana; COUTINHO, Lúcia; WEILER, Rosa. Odontopediatria: a 

transdiciplinaridade na saúde integral da criança. 1. Barueri, SP: Manole, 2016. 

TOLEDO, Orlando Ayrton de. Odontopediatria: fundamentos para a prática clínica. 

4. São Paulo: Premier, 2012. 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE Obrigatória 36 0 0 0 

EMENTA 
Introdução à Psicologia da saúde. O conceito de saúde segundo a O.M.S. Psicossomática. 
Transtornos psicológicos. Relacionamento profissional. Perspectivas e tendências da Psicologia da 
Saúde. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 
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GRIGOLLI, Bruna, F. Psicologia da Saúde. 1ª edição. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

MELLO-FILHO et al. Psicossomática Hoje. 2ª. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

MYERS,David G. Psicologia. 11ª. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 
 

ANGERAMI-CALMON,Valdemar Augusto (org.). Psicologia da Saúde: um novo 

significado para a prática clínica. 2ª. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

BAPTISTA, M. Psicologia Hospitalar: teoria, aplicações e casos clínicos. Rio de 

Janeiro: Guanabara Kooghan, 2009. 

ORNELAS, J. Psicologia Comunitária. Lisboa: Fim de Século, 2008. 

SPINK, Mary Jane P. Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos. 9ª. Rio 

de Janeiro: Vozes, 2017. 

STRAUB, R. Psicologia da Saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 
 
 
 

 DISCIPLINAS Tipo T P C V 

FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA E 
EPIDEMIOLOGIA 

Obrigatória 36 0 0 18 

EMENTA 
Introdução à estatística e à epidemiologia. Indicadores estatísticos e epidemiológicos. Métodos 
estatísticos. Metodologia estatística e epidemiológica. Aplicações da estatística e da epidemiologia 
na saúde coletiva. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 
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CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1991.  

ROTHMAN, Kenneth J., GREENLAND, Sander, LASH, Timothy L. Epidemiologia 

moderna [livro eletrônico]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325880/cfi/0!/4/4@0.00:0.0

0. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Maurício L. Epidemiologia e 

saúde: fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

FUNDAMENTOS de epidemiologia [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from

=busca&page=0&section=0#/edicao/3379. 2. Ed. Barueri: Manole, 2011. 

BUSATO, Ivana Maria Saes. Epidemiologia e processo saúde-doença [livro 

eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from

=busca&page=0&section=0#/edicao/39129. Curitiba: Intersaberes, 2016. 

CALLEGARI-JACQUES, S.M. Bioestatística: princípios e aplicações [livro eletrônico]. 

Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536311449/cfi/0!/4/2@100:0.00

. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

EPIDEMIOLOGIA [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from

=busca&page=0&section=0#/edicao/22188. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325880/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325880/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/3379
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/3379
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/39129
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/39129
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/22188
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/22188
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GLENTZ, Stanton A. Princípios de bioestatística [livro eletrônico]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553017/cfi/0!/4/4@0.00:0.0

0. Porto Alegre: AMGH, 2014. 

 
 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

PERIODONTIA Obrigatória 18 72 0 18 

EMENTA 
Anestesiologia. Anatomia periodontal microscópica e macroscópica. Etiologia e patogênese das 
doenças periodontais. Classificação e diagnóstico das doenças periodontais. Terapêutica 
periodontal. Lesões endo - periodontais. Medicina periodontal. Fatores de risco para periodontite. 
Cirurgia periodontal. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

BORGHETTI, Alain. Cirurgia Plástica periodontal. 2. Santos: Artmed, 2011. 

LINDHE, Jan. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 6. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015. 

Newman,Michael G. Carranza - Periodontia Clínica. 12. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2016. 

 
 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

Joly, Julio Cesar. Perio-implantodontia estética. 1. São Paulo: Quintessence, 2015. 

Joly, Julio Cesar. Reconstrução Tecidual Estética Procedimentos Plásticos e 

Regenerativos Periodontais e Periimplantares. 1. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009. 

Malamed,Stanley F. Manual de Anestesia Local.. 6. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553017/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553017/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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NEVILLE, Brad W. Patologia oral e maxilofacial. 4. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

Zucchelli, Giovanni. Cirurgia Estética Mucogengival.. 1. São Paulo: Quintessence, 

2016. 

 
 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

OCLUSÃO E DTM Obrigatória 18 36 0 0 

EMENTA 
Anatomia e fisiologia dos componentes do sistema mastigatório. Moldes e modelos de estudo. 
Montagem no articulador semi-ajustável. Alterações oclusais. Enceramento de diagnóstico. 
Atividades parafuncionais. Desordens temporomandibulares. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 
 

ASH, Major M. Wheeler. Anatomia dental, fisiologia e oclusão. 9. Porto Alegre, RS: 

Elsevier, 2012. 

ISBERG, Annika. Disfunção da articulação temporomandibular: um guia para o 

clínico. 1. São Paulo: Artes Médicas, 2005. 

OKESON, Jeffrey P. Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. 7. 

São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 
 

GROSS, Martin. A ciência e a arte da oclusão e da reabilitação oral. 1. Nova Odessa, 

SP: Napoleão, 2017. 
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LUND, James P. et al. Dor orofacial: da ciência básica à conduta clínica: a 

transferência do conhecimento científico em dor para o ensino. 2. São Paulo: 

Quintessence, 2010. 

MANJUNATHA B. S. Textbook of dental anatomy and oral physiology: incluindo 

occlusion e forenci odontology.. 5. New Delhi:: Jaypee, 2013. 

PAIVA, Helson José de (Colab.). Noções e conceitos básicos em oclusão, disfunção 

temporomandibular e dor orofacial. 1. São Paulo: Santos, 2008. 

SANTOS JÚNIOR, José dos. Oclusão: princípios e tratamentos. 1. São Paulo: 

Quintessence, 2014. 

 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

ESTRATÉGIAS ATIVAS I Obrigatória 36 0 0 0 

EMENTA 
Estudo do Processo da Comunicação; Importância da comunicação para a prática; Tipos de 
Comunicação. Comunicação verbal: o processo de falar e ouvir; Comunicação não-verbal: tacêsica, 
proxêmica e cinésica; Elementos da comunicação e barreiras; Relacionamento intra e interpessoal 
e sua importância para a vida individual, coletiva e profissional; Relacionamento intrapessoal: o 
autoconhecimento e a autoconscientização como recursos para o estabelecimento de relações 
interpessoais de qualidade; Relacionamento interpessoal: relacionamento sensível, humanizado e 
de qualidade com o cliente e os grupos humanos; A empatia e a percepção do outro como requisitos 
para o estabelecimento de relações significativas; O trabalho com os grupos de profissionais e 
equipes multiprofissionais. 
 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

MARKETING de relacionamento para organizações de saúde: fidelização de 

clientes e gestão de parcerias [livro eletrônico]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522470273/cfi/0!/4/4@0.00:0.0

0. São Paulo: Atlas, 2007. 

RISK, Eduardo Name. Competências gerenciais. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 136 p. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522470273/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522470273/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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WEIL, Pierre. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não-verbal. 57. 

ed. Petropólis, RJ: Vozes, 2004.  

 
 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

Maria Sara de Lima Dias e Pedro Moreira da Silva Neto. Dinâmica de grupo, 

aspectos práticos e teóricos [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dinamica%2520de%2520grupo&searchpage=1&fil

tro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/53759. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 

Nana, Marcia. Marketing na Odontologia. 1. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 

DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e 

perspectivas. São Paulo: Atlas, 2011.  

Teun A. van Dijk. Discurso e poder [livro eletrônico]. Disponível em 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=discurso%2520e%2520poder&searchpage=1&filtr

o=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/1506. São Paulo: CONTEXTO, 2008. 

 
 
 
 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

DENTÍSTICA Obrigatória 18 72 0 18 

EMENTA 
Nomenclatura e Classificação das Cavidades. Princípios Gerais dos preparos cavitários. Noções de 
Cardiologia. Isolamento do campo operatório. Proteção do Complexo Dentino Pulpar. Preparo e 
Restaurações diretas de cavidades em dentes anteriores e posteriores 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

BARATIERI, Luiz Narciso. Odontologia restauradora: fundamentos e técnicas. 1. 

São Paulo: Santos, 2010. 2. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dinamica%2520de%2520grupo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/53759
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dinamica%2520de%2520grupo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/53759
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=discurso%2520e%2520poder&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/1506
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=discurso%2520e%2520poder&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=0&section=0#/edicao/1506
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BARATIERI, Luiz Narciso; MONTEIRO JÚNIOR, Sylvio. Odontologia restauradora: 

fundamentos e possibilidades. 2. São Paulo: Santos, 2017. 

CONCEIÇÃO, Ewerton Nocchi. Dentística: saúde e estética. 2. São Paulo: ARTMED, 

2007. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 
 

ANUSAVICE, Kenneth J.; SHEN, Chiayi; RAWLS, H. Ralph. Phillips materiais 

dentários. 12. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

BARATIERI, Luiz Narciso (Et. al.). Caderno de dentística: restaurações adesivas 

diretas com resinas compostas em dentes anteriores. 1. São Paulo: Santos, 2002. 

GARG, Iisha; GARG, Amit. Textbook of operativ dentistry. 2. New Delhi: 2013.: 

Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013. 

MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória [livro eletrônico]. 

Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731102/cfi/6/10!/4/2/4@0:0

. 2. São Paulo: Santos, 2017. 

ROBERSON, Theodoro M.; HEYMANN, Harald O.; SWIFT, Edward J. (Ed.). 

Sturdevant's art & science of operative dentistry. 4. St. Louis: Mosby, 2002. 

 
 
 
  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731102/cfi/6/10!/4/2/4@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731102/cfi/6/10!/4/2/4@0:0
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13 ATIVIDADES ACADÊMICAS À FORMAÇÃO 
13.1 ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 
As atividades acadêmicas complementares (AAC) estão associadas às três 

vertentes: Ensino, Pesquisa e Extensão e estão organizadas em 4 eixos: Cidadania; 
Científico-acadêmico; Empregabilidade, Sustentabilidade e Empreendedorismo e 
Inovação. 

 
As atividades acadêmicas complementares têm como objetivo estimular o discente 

a participar de experiências diversificadas ao longo do seu percurso acadêmico, 
contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao seu 
perfil de formação. 

 
O aluno deverá cumprir 100 horas AAC. O cumprimento dessas horas é uma 

exigência para a integralização do curso. 
 
O aluno tem disponível uma agenda de atividades complementares, elaborada pela 

coordenação do curso, NDE e colegiado do curso, que lhe possibilita o cumprimento das 
horas exigidas para a integralização do curso. Ao aluno é estimulado também realizar 
atividades complementares em outras instituições, desde que sejam comprovadas, 
estejam adequadas à área de formação do aluno e sejam aprovadas pela Coordenação do 
Curso. 

 
De acordo com o Regulamento de Atividades Acadêmicas Complementares, o aluno 

sempre que participar de uma atividade interna o registro de sua participação ocorre em 
formulário próprio. Quando se tratar de uma atividade externa, o aluno deve apresentar 
documentação comprobatória de sua efetiva participação, o registro é feito através do 
comprovante individual assinado pelo coordenador do curso.  

 
As atividades realizadas e as respectivas horas são creditadas para o aluno. O 

sistema de contabilização das horas é cumulativo e não há limite de carga horária, já que o 
aluno pode realizar atividades além do que é estabelecido no projeto pedagógico do curso, 
enriquecendo sua formação. Na conclusão do curso, o aluno recebe um Histórico das 
Atividades Acadêmicas Complementares desenvolvidas ao longo da graduação.  

 
São consideradas atividades acadêmicas complementares: seminários, congressos, 

oficinas, festivais, palestras, exposições, cursos de curta duração, iniciação científica, cursos 
online, vivência profissional complementar, atividades de extensão, monitoria dentre 
outras.  

 
Dessa forma, estas atividades buscam propiciar aos alunos: o incentivo à pesquisa 

e iniciação científica, através da inclusão de atividades do tipo: participação e apresentação 
de seminários, congressos, palestras e workshops; a integração teoria e prática, por meio 
da oferta de oficinas práticas e outras atividades práticas, realizadas sob a orientação de 
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professores ou profissionais, em projetos realizados nos Campi ou externamente; a 
ampliação do universo cultural e artístico, mediante a realização de visitas a exposições, 
filmes, vídeos, festivais, etc; o aperfeiçoamento acadêmico, propiciado pela realização de 
cursos que visam: ampliar o conhecimento geral, facilitar a atuação do aluno na profissão 
e/ou no mercado de trabalho, aprofundar o conhecimento referente à área de graduação 
do aluno; as experiências de monitoria; o contato com a realidade social, viabilizado pela 
participação nas atividades de extensão; o desenvolvimento da responsabilidade 
ambiental, propiciada pela presença em campanhas, visitas, etc, que têm este tema como 
eixo de estudo; a preparação para o mundo do trabalho, através de uma variedade de 
atividades complementares voltadas para a prática profissional, que visam desenvolver 
competências como: empreendedorismo, iniciativa, liderança e habilidades para gerenciar 
mudanças; o desenvolvimento da responsabilidade e do compromisso social, por meio da 
participação em trabalhos voluntários, projetos comunitários e campanhas sociais, 
elaboradas e desenvolvidas pela Universidade ou por outras instituições sociais.  

 
Assim, as atividades complementares previstas pelo Curso viabilizam a integração 

ensino, pesquisa e extensão e o desenvolvimento de ações de responsabilidade social, 
proporcionando aos alunos a vivência de situações que contribuem para o crescimento dos 
alunos como cidadãos e profissionais. 

 
As atividades acadêmicas complementares serão desenvolvidas em espaços de 

tempo que não conflitam com a grade de horários das aulas na graduação. A agenda de 
atividades será elaborada semestralmente e mensalmente.  

 
Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do curso e estão voltadas para 

a ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos. 
Propiciarão: uma melhor compreensão das relações entre prática social e o trabalho 
acadêmico, a integração teórica/ prática, a integração universidade/sociedade, orientando 
os alunos para a solução de problemas enfrentados na atuação profissional e no contexto 
local. 

 
 
13.2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OU PRÁTICA PROFISSIONAL 

 
O estágio não é entendido no curso apenas como uma exigência legal para a 

formação, mas como uma atividade que tem uma função pedagógica precípua, ou seja, é 
visto como uma oportunidade para aplicar os conhecimentos de forma supervisionada, 
propiciando ao estudante a realimentação do processo ensino-aprendizagem e sua 
vinculação ao mundo do trabalho. O estágio será desenvolvido de forma articulada e com 
complexidade crescente ao longo do processo de formação. 

 
Nesse currículo, as atividades de estágio curricular supervisionado serão cumpridas 

por meio das disciplinas de Clínica Odontológica I, Clínica Odontológica II, Clínica 
Odontológica III, Clínica Odontológica IV, Clínica Odontológica infantil I e II, Saúde Bucal e 
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Sociedade III e IV (Programa  Saúde da Família) e Saúde Bucal e Sociedade V (Unidades 
Hospitalares) e Saúde Bucal e Sociedade VI (Unidades  de Saúde da Família e Entidades 
Filantrópicas), com carga horária prática de 1.080 horas, totalizando 1.206 horas ou 28,81% 
da carga horária do curso, quando considerado as horas teóricas e online, dessas 
disciplinas.  

 
As atividades relacionadas às disciplinas de Clínica Odontológica I, II, III, IV e Clínica 

Odontológica infantil I e II acontecem dentro do espaço físico do Curso de Odontologia. As 
atividades desenvolvidas por meio das disciplinas de Saúde Bucal e Sociedade III ao VI 
acontecem em ambiente extra-muros e conveniada ao Centro Universitário Estácio de 
Brasília.  

 
Os estágios supervisionados (extra-muros) são desenvolvidos sob supervisão direta 

de docentes do Curso de Odontologia obedecendo a proporção de 1 docente para cada 5 
alunos. É importante frisar que será respeitado as normas de cada estabelecimento de 
estágio curricular.  

 
Dentre os principais objetivos do estágio curricular supervisionado estão: 
 

• contribuir para a formação de um profissional consciente em relação ao 
bem-estar da comunidade; 

• atuar em todos os níveis de atenção à saúde, incluindo a prevenção, a 
promoção e a recuperação da saúde no âmbito individual e coletivo; 

• adequar as ações de saúde às necessidades da população; 

• estudar aspectos que venham gerar sugestões para a resolução de 
problemas limitantes, com adequação das necessidades às disponibilidades 
locais; 

• adequar conhecimentos técnico-científicos à realidade social local, com 
intervenção precoce nos cuidados com a saúde; 

• possibilitar mudanças no caráter técnico da prática odontológica; 

• promover o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa de caráter 
epidemiológico. 

 
As normas gerais do estágio curricular supervisionado do Curso de Odontologia do 

Centro Universitário Estácio de Brasília encontram-se no Anexo 1. 
 
O Centro Universitário Estácio de Brasília ampliará os convênios e parcerias 

estabelecidas com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, além de buscar novas 
propostas específicas para o curso de Odontologia. 
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13.3 CLÍNICAS INTEGRADAS/CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 

 
As Clínicas Odontológicas I, II, III e IV são disciplinas curriculares que acontecerão 

no ambiente do Curso de Odontologia. Apresentam nível de complexidade crescente, pois 
os procedimentos clínicos desenvolvidos em cada uma respeitam os conteúdos adquiridos 
pelos alunos até então, e objetivam a prática da Odontologia generalista com uma visão 
integrada do paciente. Cabe lembrar que não há repetição de conteúdos teóricos, já 
realizados nas disciplinas de Saúde Bucal e Sociedade I e II, Estomatologia, Dentística, 
Periodontia, Endodontia, Cirurgia e Traumatologia e Prótese Dentária. 

 
As disciplinas de Clínicas Odontológicas foram distribuídas do 5o

 ao 8o período, com 
nível de complexidade crescente da seguinte maneira: na Clínica Odontológica I são 
desempenhados os procedimentos de Estomatologia, Saúde Bucal, Periodontia e 
Dentística; na Clínica Odontológica II, acrescentam-se os procedimentos de Endodontia; na 
Clínica Odontológica III, acrescentam-se os procedimentos de Cirurgia e Traumatologia; na 
Clínica Odontológica IV, acrescentam-se os procedimentos de Prótese. 

 
 
13.4  INTERSEÇÃO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 
As atividades de estágio curricular supervisionado que fazem a interseção com o 

SUS são desenvolvidas através da disciplina de Saúde Bucal e Sociedade III e IV (Programa  
Saúde da Família), Saúde Bucal e Sociedade V (Unidades Hospitalares) e Saúde Bucal e 
Sociedade VI (Unidades  de Saúde da Família). Estas atividades serão realizadas 
integralmente em instituições conveniadas com o Centro Universitário Estácio de Brasília.  

 
A execução do estágio em Unidades Básicas de Saúde da Rede Municipal vem 

garantindo que uma das competências gerais propostas nas novas Diretrizes Curriculares 
do Curso de Graduação em Odontologia (Resolução CNE/CES 3/2002): “Cada profissional 
deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais 
instâncias do sistema de saúde”, esteja ao alcance de nossos alunos, que podem observar 
em primeira mão como a Odontologia se integra a esse sistema.  

 
As novas definições políticas do Ministério da Saúde vêm, claramente, acenando 

para a importância da diminuição do distanciamento que sempre houve entre a formação 
dos profissionais de saúde e as necessidades do SUS. Além disso, apontam para a 
necessidade de se definir uma estratégia de trabalho que vise à aproximação da 
Odontologia às demais áreas da saúde. Considerando o planejamento do Ministério da 
Saúde que visa a ampliação do Programa Saúde da Família (PSF) em âmbito Federal e a 
maior participação do cirurgião dentista nas equipes do PSF, desde o segundo semestre de 
2004, o estágio curricular supervisionado passou a contar com mais um campo de atuação 
dentro do SUS. A partir de um Projeto de Integração do Curso de Odontologia aos demais 
cursos da área da saúde do Centro Universitário Estácio de Brasília, dar-se-á no início da 
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participação do Curso de Odontologia nas unidades da ESF com atividades curriculares 
ligadas ao estágio supervisionado extra-muros.  

 
A inclusão do Curso de Odontologia no PSF visa a adequação do processo formativo 

e está em coerência com as Diretrizes Curriculares (Resolução CNE/CES 3/2002), pois 
viabiliza mais um meio de instrumentalizar os graduandos para enfrentarem os problemas 
do processo saúde/doença da população, com base em uma atuação interdisciplinar, 
multiprofissional, contextualizada com as dimensões sociais, econômicas e culturais da 
população e respeitando os princípios do SUS. Deste modo, atende-se ao Artigo 5o – 
Parágrafo único das Diretrizes Curriculares (Resolução CNE/CES 3/2002): a formação do 
Cirurgião Dentista deverá “contemplar o sistema de saúde vigente no país, a atenção 
integral da saúde num sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra 
referência e o trabalho em equipe”.  

 
A prática será desenvolvida nas disciplinas de Saúde Bucal e Sociedade III e IV 

ampliará o contato com a realidade de populações de baixa renda, estimulando o 
acadêmico no desenvolvimento de atitudes de valorização da dimensão humana de sua 
profissão, adquirindo conhecimentos, desenvolvendo atitudes e aprendendo habilidades 
que permitam conciliar o lado técnico da profissão com seus aspectos humanos. Assim, o 
Curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio de Brasília define uma proposta 
voltada para problemas das comunidades, formando um profissional com uma visão 
holística do ser humano e consciente da realidade social do país. 

As atividades que deverão ser desenvolvidas no estágio nas instituições 
conveniadas incluem educação em saúde, no âmbito individual e coletivo, e atendimento 
clínico como: 

 

• Atividades de Educação em Saúde: O significado de saúde em uma 
coletividade é um processo lento e ininterrupto que deve ser adquirido por 
etapas sucessivas com mudanças de interesses, em que tabus, crenças, 
valores éticos e morais são modificados no ambiente social, cultural e 
econômico da comunidade. O papel do cirurgião dentista como agente de 
mudança cultural é capacitar os indivíduos, paulatinamente, para a 
resolução dos seus problemas de saúde, propiciando a adoção de hábitos 
saudáveis. As atividades educativas propostas são, de ordem coletiva: 
através da realização de oficinas de saúde, e de ordem individualizada: 
orientação individual de prevenção às principais doenças da cavidade oral, 
abordando a etiologia e os métodos de prevenção e controle destas.  

• Atividades clínicas: O atendimento clínico desenvolvido tem caráter 
diferenciado e adequado à realidade de cada serviço, pautado na filosofia e 
prática da promoção de saúde e sob supervisão de professores alocados nas 
diferentes unidades, distribuídos conforme a necessidade do local e sua 
qualificação. 
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Os alunos são avaliados pelo docente supervisor diariamente, considerando-se: 
pontualidade, organização, empenho, assiduidade, interesse, participação nas atividades 
educativas e preventivas e condutas clínicas. 

 
 
13.5 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 
O TCC favorece o desenvolvimento do pensamento, da autonomia intelectual, 

aprofundando o espírito crítico e propiciando o diálogo com a realidade. 
 
No curso de odontologia, o trabalho deverá ser realizado individualmente, sob a 

orientação de um docente, e terá o formato de uma monografia, podendo ser uma 
pesquisa original ou uma revisão de literatura. As normas de apoio para a elaboração do 
trabalho de conclusão de curso estão no Anexo 2. 

 
O cumprimento do trabalho de conclusão de curso é uma exigência para a 

integralização do curso. 
 
O desenvolvimento do trabalho estará atrelado ao cumprimento da disciplina TCC 

em Saúde oferecida no 8o período do Curso, com carga horária de 54 horas. Entretanto, 
esta disciplina tem como delimitação e pré-requisito as disciplinas de Metodologia 
científica e Projeto de TCC em Saúde. Deste modo o aluno poderá matricular-se na 
disciplina de TCC em Saúde, assim que tiver definido o tema do trabalho com professor 
orientador e tiver realizado o levantamento bibliográfico. O trabalho concluído será 
submetido à avaliação final do orientador e da disciplina, e serão disponibilizados em 
repositórios institucionais próprios, que estarão acessíveis pela internet, de acordo com o 
procedimento Gerencial – Gestão de Bibliotecas da Estácio Brasília. 

 
 
13.6 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM ATIVIDADES DE PESQUISA E INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA (IC) 

 
Em relação à pesquisa acadêmica, está estruturada de modo a atender a integração 

entre a Graduação e Pós-Graduação, ao preconizado no art.43, III da LDB e às diretrizes 
propostas pelo Programa de Iniciação Científica - PIBIC e Programa de Bolsas Produtividade 
do Centro Universitário Estácio de Brasília. Tais programas têm como propósito estimular 
nos estudantes o conhecimento de métodos científicos e a aprendizagem de técnicas de 
pesquisa, bem como desenvolver a mentalidade crítica e investigativa de professores e 
alunos a fim de aprimorar a produção científica. 

 
Os programas estão voltados para o aluno de graduação, servindo de incentivo à 

formação, privilegiando a participação ativa dos alunos em projetos de pesquisa com 
qualidade acadêmica e mérito científico. Culminam com um trabalho final avaliado e 
valorizado, fornecendo retorno imediato ao aluno, com vistas à continuidade de sua 



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 107 de 214 

 

formação, de modo particular na pós-graduação. Um grupo específico de professores será 
responsável pelos projetos de iniciação científica e atuarão continuamente na orientação 
de pesquisa, paralelamente às suas funções junto à graduação e pós-graduação, com os 
seguintes objetivos: 

 

• conduzir à sistematização e institucionalização da pesquisa; 

• possibilitar uma maior interação entre a graduação e a pós-graduação; 

• qualificar melhores alunos para os programas de pós-graduação; 

• estimular pesquisadores a engajarem estudantes de graduação na atividade 
de iniciação científica e tecnológica, integrando jovens em grupos de 
pesquisa e identificando precocemente vocações, de forma a acelerar o 
processo de expansão e renovação do quadro de pesquisadores; 

• estimular o aumento da produção científica;  

• estimular o envolvimento de novos orientadores; 

• proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a 
aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como estimular o 
desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes 
das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; 

• preparar alunos para a pós-graduação, em processo de educação 
continuada. 

 
O empenho da IES em realizar projetos de pesquisa num padrão elevado de conduta 

ética, culminou na formação de seu próprio Comitê de Ética em Pesquisa, cujo regimento 
interno e relatores são aprovados e credenciados no CONEP (Conselho Nacional de Ética 
em Pesquisa), conforme Registro no 1483 CONEP/CNS/MS, de 20 de agosto de 2007. 

 
Duas grandes áreas de pesquisa serão incentivadas no curso: 1) levantamentos 

epidemiológicos com finalidade diagnóstica que culminem na sugestão de estratégias de 
prevenção e controle das enfermidades mais prevalentes, procurando soluções viáveis e 
autossustentáveis; 2) estudos nas áreas básicas do conhecimento, abrangendo bi 
materiais, fármacos, etiopatogenia da cárie e da doença periodontal, etiopatogenia das 
infecções pulpares. 

 
Dando continuidade ao estímulo à participação de estudantes da graduação em 

atividades de pesquisa, o Centro Universitário Estácio de Brasília atualiza o Edital para 
seleção de novos projetos semestralmente.  

 
É importante ressaltar que o incentivo à pesquisa não ocorre somente através da 

Iniciação Científica. O Curso de Odontologia estimulará os docentes ligados aos Projetos de 
Extensão a desenvolverem pesquisa, com a participação dos alunos envolvidos nos 
projetos, entendendo a importância da integração ensino-pesquisa-extensão. Este será, 
sem dúvida, um caminho para o sucesso da produção de conhecimento, visto que os 
Projetos de Extensão também geram relevante produção científica cujos resultados, assim 
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como os dos Projetos de Iniciação Científica, originarão publicações de artigos científicos 
em periódicos da área Odontológica. 

 
 
13.7 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
A extensão se configura como uma forma de intervenção e inserção na comunidade, 

que favorece uma visão abrangente e integradora da sociedade, constituindo-se um espaço 
privilegiado no processo de formação profissional. Suas ações se voltam para o 
atendimento de demandas sociais colhidas no confronto direto com a realidade, 
contribuindo, significativamente, na produção do conhecimento. As atividades de extensão 
serão valorizadas pelo Centro Universitário Estácio de Brasília e, especificamente no Curso 
de Odontologia onde acontecerão sob a forma de Projetos de Extensão e Cursos de 
Extensão. Os projetos, conforme regulamento, no anexo 3, viabilizam a aproximação com 
a comunidade externa e permitem aos alunos de graduação uma importante vivência da 
realidade social que os cerca. 

 
13.7.1 Pré-Clínica de Odontopediatria 

 
O Projeto Pré-Clínica de Odontopediatria tem o objetivo de agilizar a primeira fase 

de tratamento dos pacientes infantis que se encontram na lista de espera para a Clínica de 
Odontopediatria. No projeto, serão realizados os procedimentos de diagnóstico, 
adequação do meio bucal, orientação e motivação para a higiene bucal e dieta no intuito 
de controlar os fatores associados à instalação e evolução do processo de cárie e doença 
periodontal, antes da execução da fase curativa do tratamento que ocorrerá na disciplina 
de Odontopediatria ou Clínica Odontológica Infantil. Desta forma, mesmo que, após esta 
fase inicial de tratamento, os pacientes tenham que continuar aguardando por uma vaga 
na Clínica de Odontopediatria, os fatores causais da cárie e da doença periodontal já 
estarão controlados ou amenizados. Além disso, permite detectar se algum paciente na 
lista de espera apresenta alguma patologia grave que requer tratamento imediato. 

 
13.7.2 Projeto Trauma 

 
A observação de que muitos pacientes, vítimas de traumatismos dentários, 

procuravam atendimento emergencial nas clínicas do Curso de Odontologia após terem 
buscado, sem êxito, atendimento em hospitais da rede pública municipal e estadual. O 
objetivo do projeto é propiciar atendimento odontológico multidisciplinar, baseado em 
conhecimento científico, com alcance social, através do tratamento e reintegração estética 
e funcional dos elementos dentários atingidos por traumatismos. 

 
13.7.3 Banco de Dentes (regulamentado junto à CONEP) 

 
O Banco de Dentes Humanos tem o objetivo e as seguintes atribuições: 
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• informar a comunidade acadêmica e a comunidade leiga a respeito da importância 
cultural, bioética, social, legal e moral de sua existência como um Banco de Órgãos; 

• esclarecer a comunidade acadêmica e a comunidade leiga sobre como proceder para 
a doação de dentes; 

• facilitar a doação de dentes no Curso de Odontologia fornecendo material 
informativo, formulários de doação, recipientes para doação e constante captação 
nas Clínicas Odontológicas; 

• inibir o comércio ilegal de dentes humanos dentro do nosso Curso; 

• realizar a limpeza, a esterilização, a catalogação e o armazenamento dos dentes 
recebidos; 

• esclarecer a comunidade acadêmica sobre como proceder para a solicitação de 
dentes para fins de ensino e pesquisa; 

• disponibilizar dentes humanos para fins de ensino e pesquisa, para alunos de 
graduação, alunos de pós-graduação e docentes da área de Odontologia mediante 
protocolo de solicitação escrito; 

• manter o desenvolvimento constante de pesquisa relacionada às formas de utilização 
dos dentes humanos no ensino e na pesquisa, aos métodos de esterilização dos 
dentes, ao conhecimento da comunidade científica e da comunidade leiga acerca do 
assunto e às questões éticas associadas à doação e utilização dos dentes humanos.  

 
O projeto proporcionará aos alunos envolvidos no projeto a atuação nos diversos 

procedimentos de um banco de dentes, incluindo: procedimentos padronizados de 
recebimento, catalogação, esterilização e armazenamento dos dentes; sistemática de 
fornecimento de dentes aos alunos e pesquisadores; desenvolvimento de atividades de 
pesquisa, possibilitando a divulgação da Instituição em eventos e publicações científicas. 

 
13.7.4 Projeto Ambulatório de Estomatologia. 

 
O Projeto Ambulatório de Estomatologia tem como objetivos: disponibilizar 

atendimento de Estomatologia como referência para encaminhamento de pacientes com 
lesões bucais na cidade de Salvador, voltado para o público em geral e, também, para o 
público atendido pelo Programa de Saúde da Família (distrito Boca do Rio); possibilitar, aos 
alunos de graduação, experiência prática mais aprofundada no diagnóstico, tratamento e 
prevenção de lesões bucais; promover, paralelamente ao atendimento clínico, atividades 
de orientação à população sobre prevenção do câncer bucal e das demais lesões bucais e 
traçar um perfil da incidência das doenças bucais da população residentes nas adjacências 
do Campus. 

 
13.7.5 Projeto Periodontia Médica 

 
O projeto tem como objetivos: investigar a associação entre a saúde oral e doenças 

sistêmicas crônicas de forte componente inflamatório (Hipertensão arterial refratária; 
HIV/AIDS; Doença inflamatória intestinal e Doença renal crônica) e a resposta dos pacientes 
estudados à terapia periodontal não cirúrgica; proporcionar aos alunos da Faculdade de 



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 110 de 214 

 

Odontologia da Estácio Brasília a oportunidade de se iniciarem na atividade de pesquisa 
ainda na graduação, colaborando com os diferentes braços do projeto e estimular nesses 
alunos o interesse pela especialidade de Periodontia e pela pesquisa científica; possibilitar 
aos alunos da graduação o atendimento de casos complexos de doença periodontal e o 
atendimento a pacientes sistemicamente comprometidos, preparando-os para a prática 
clínica; sendo os objetivos específicos: avaliar a prevalência de cáries e das diferentes 
formas de doenças periodontais em pacientes com: Hipertensão arterial refratária; 
HIV/AIDS; Doença inflamatória intestinal e Doença renal crônica; avaliar os níveis de 
citocinas pró-inflamatórias (interleucina 1β; interleucina 2; fator de necrose tumoral α; 
interleucina 18) no fluido gengival; avaliar amostras do biofilme subgengival dos pacientes 
estudados e os efeitos da terapia periodontal em sua composição; avaliar o impacto da 
saúde oral na qualidade de vida dos pacientes estudados e os possíveis benefícios da 
terapia periodontal. 

 
13.7.6 Cursos de Extensão 

 
O objetivo principal destes cursos é oferecer aos nossos alunos a possibilidade de 

expandir os horizontes dos conteúdos ministrados na graduação. A flexibilização da 
estrutura curricular, mantendo uma jornada semanal que permite que os alunos 
frequentem esses cursos ainda durante a graduação.   

 
A existência de cursos de atualização permite às nossas clínicas a execução de 

tratamentos mais elaborados que, dificilmente poderiam ser instituídos nas clínicas de 
graduação, atendendo assim a uma série de anseios e expectativas dos alunos, como a 
oportunidade de executar técnicas restauradoras e cirúrgicas mais complexas. Os 
benefícios da extensão alcançam, inclusive, alunos não matriculados nesses cursos.  Como 
exemplo, implantes inseridos na atualização podem vir a ser restaurados nas clínicas 
integradas, permitindo que alunos de graduação sejam expostos a essa tecnologia.  Uma 
vez que esses cursos são abertos a alunos de outras Instituições, também fomentam o 
intercâmbio entre nossos alunos e graduandos e/ou graduados de outras Universidades. 

 
Os cursos ministrados abrangem as áreas de Periodontia, Odontopediatria, 

Estomatologia, Dentística Restauradora Estética, Endodontia, Ortodontia, Cirurgia Oral 
Menor, Prótese sobre Implantes, Implantes Osteointegrados. 

 
13.7.7 Monitoria 

 
A monitoria é uma atividade que será exercida por alunos regularmente 

matriculados no Curso de Odontologia 
 
A atividade de monitoria é regida por Norma específica emanada da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Extensão - Norma Geral do Programa de Monitoria. 
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A monitoria é uma atividade de auxílio à docência, caracterizada como mais um 
espaço de aprendizagem proporcionado aos alunos de graduação. 

 
A prática cotidiana tem mostrado que a Monitoria tem um potencial privilegiado 

para favorecer o desenvolvimento do aluno, tanto daquele que exerce a Monitoria, quanto 
daqueles que recebem a orientação do Monitor. O Monitor tem a oportunidade de 
perceber, por estar desempenhando um novo papel, a poderosa estrutura organizada para 
suportar uma sala de aula de qualidade. Uma organização meticulosa, com elementos - a 
sua memória recente dá conta disso - que lhe são bem familiares: rigor no cumprimento 
de prazos, rigor no cumprimento de horários, presença constante de professores em sala 
de aula e nas atividades de apoio.  

 
O Monitor estimula o aluno, ao despertar nele a certeza de que está ao seu lado 

para ajudá-lo, mostrando-lhe o valor do esforço, também se esforçando para renovar a 
compreensão dos conteúdos em questão. Um bom Monitor representa, para o aluno, a 
concretização de uma proposta bem-sucedida. Uma proposta de concentração nos estudos 
e de valorização do aprender a aprender. O Monitor pode contribuir para que o aluno 
aprenda a estudar, aprenda a concentrar o esforço pessoal em objetivos claros. 

 
O Curso de Odontologia, campus Taguatinga, contará com o Programa de Monitoria 

da Estácio Brasília, onde semestralmente será aberto um edital com as disciplinas 
disponíveis. A inscrição é realizada, através do Sistema de Informações Acadêmicas (SIA), 
através das atividades acadêmicas complementares. As Normas do Programa de Monitoria 
encontram-se no Anexo 4. 

 
13.8 Participação dos Alunos em Atividades de Responsabilidade Social 

 
No curso de Odontologia as atividades do ensino, nas disciplinas mínimas, nas 

atividades de campo e nos projetos de extensão os alunos estarão sempre em contato com 
a comunidade sendo voltadas para a responsabilidade social.  

 
Nas disciplinas de Estomatologia e Saúde Bucal e Sociedade II, os alunos 

participarão da aferição da dosagem de glicose, orientação sobre saúde bucal, assim como 
da aferição da pressão arterial dos pacientes que estão na sala de espera. 

 
A disciplina de Dentística semestralmente aplicarão aos alunos do 4º Período uma 

gincana, com objetivo de arrecadação de alimentos, roupas e material de limpeza que são 
doados a entidades filantrópicas.   

 
Nos projetos de extensão os alunos realizam vários atendimentos a comunidade, 

como: prevenção e manutenção da saúde bucal de crianças; atendimento a pacientes com 
lesões bucais benignas e malignas; atendimento a pacientes com lesões provocadas por 
acidentes gerando trauma dento alveolar; atendimento a pacientes com doenças 
sistêmicas crônicas.  
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A integração com a comunidade circunvizinha oferece ao aluno uma perspectiva de 

ação social. 
 
 
 

14 INTEGRAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 
A integração do curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio de Brasília 

poderá fazer interface de pesquisa com os Cursos de Mestrado, Doutorado e Graduação da 
Universidade Estácio de Sá através do convênio de Cooperação técnico-científica 

 
 
 

15 METODOLOGIA E TÉCNICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 
 
Inicialmente, cabe destacar que as metodologias adotadas pelo Curso, em 

consonância com o PDI/PPI, operacionalizam os pressupostos filosóficos, psicopedagógicos 
e didático-metodológicos que norteiam a prática pedagógica.  

 
Estas metodologias favorecem o desenvolvimento dos conteúdos, das estratégias 

de aprendizagens bem como permite a acessibilidade metodológica, uma vez que o Centro 
Universitário Estácio de Brasília, também, preocupada em garantir o direito de acesso à 
educação dos alunos com necessidades educacionais especiais estabeleceu uma política 
institucional de acessibilidade para assegurar condições necessárias para o seu pleno 
aprendizado. Consta desta política um documento dirigido a todos os professores 
“Sugestões e procedimentos metodológicos para alunos com necessidades educacionais 
especiais, na modalidade presencial e a distância”. Este documento contribui para 
eliminação de barreiras de acesso ao conhecimento, bem como as barreiras atitudinais. 
Nesse sentido é desencadeado um conjunto de ações, em que podemos destacar; presença 
de um intérprete de LIBRAS em sala de aula quando da existência de um aluno surdo 
usuário desta língua, a implantação do sistema DOS-VOX em toda a rede de bibliotecas. 

 
 
15.1 DISCIPLINAS PRESENCIAIS 

 
O ser humano, visto como sujeito da educação está inserido num contexto sócio-

econômico-cultural-político e histórico. Tem uma dimensão ativa, criadora e renovadora. 
Na sua interação com os outros seres e com o meio, produz conhecimento. O Curso 
entende que o conhecimento é o produto desta interação social e que seu papel é trabalhar 
o conhecimento na perspectiva da sua produção e preservação, colocando-as a serviço da 
sociedade. 

 



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 113 de 214 

 

O Curso compreende a necessidade de promover a participação dos indivíduos 
como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, priorizando a autonomia, a 
problematização e a conscientização. 

 
Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, como 

um processo ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca 
a influência da cultura e das relações sociais, o Curso considera o aluno como sujeito de 
seu processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico comprometido com 
o processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as dimensões social e 
afetiva, com o relacionamento teoria e prática e com a contextualização dos saberes. 

 
Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas 

processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que envolvam práticas 
de ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem 
metodológica que traz para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas. 

 
Privilegia-se a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os 

conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto 
de partida do trabalho pedagógico. 

 
Busca-se promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, 

vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, do respeito ao meio 
ambiente, da solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das 
necessidades da comunidade regional e local. 

 
O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção 

crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado. Assim, ele é 
concebido como um processo de investigação do conhecimento, e não como um processo 
que se limita à transmissão de conteúdo; como uma prática voltada para a construção da 
progressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional de um 
determinado campo do conhecimento. 

 
O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das 

capacidades cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional. 
 
 
15.2 DISCIPLINAS ONLINE 7      

 
Para a modalidade à distância, a comunicação entre professor-tutor e aluno pode 

se dar in loco no polo de apoio presencial, embora ocorra com mais frequência na 
plataforma digital, mediada por recursos tecnológicos. Essa plataforma é um ambiente 
virtual de aprendizagem, desenvolvido pelo Centro Universitário Estácio de Brasília, que 

                                                      
7 CF Portaria MEC Nº1134 de 10 de outubro de 2016 
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integra um conjunto de interfaces de conteúdos e formas de comunicação, associados às 
redes sociais, permitindo integrar os atores ao longo do processo de ensino e de 
aprendizagem. Tais mecanismos de comunicação podem ser síncronos (como chat, por 
exemplo), ou assíncronos (fórum de discussão, mensageria, feedback etc.). 

 
No que se refere à convergência de meios para a construção do conhecimento e 

distribuição de conteúdo acadêmico para o aluno, concebeu-se um ambiente virtual de 
aprendizagem constituído por: i) videoaulas transmitidas via web, ao vivo ou gravadas, ii) 
conteúdo interativo on-line com design instrucional orientado à autoaprendizagem; iii) 
material didático (livro de referência de cada disciplina); iv) biblioteca virtual; v) 
ferramentas de atividades acadêmicas (para entrega de trabalhos, por exemplo). 

 
Além do aspecto de disponibilização dos conteúdos programáticos previstos nos 

planos de ensino localizados no projeto pedagógico do curso, tanto o ambiente virtual de 
aprendizagem quanto o polo de apoio presencial foram concebidos como um espaço de 
comunicabilidade constante, de modo a garantir a efetividade do aprendizado a partir dos 
desdobramentos estimulados na comunicação entre alunos e professores/ tutores/ 
coordenadores. Nesse sentido, busca-se desenvolver o espírito científico e a formação de 
sujeitos autônomos e cidadãos, tendo como propulsores desse movimento a interação, a 
cooperação e a colaboração entre os diversos atores, bem como a interatividade na 
construção e reconstrução do conhecimento. 

 
Outra vertente importante dos procedimentos metodológicos no ambiente virtual, 

no que tange ao processo de ensino aprendizagem, são as atividades relacionados a 
autoavaliação formativa que, além de possuírem importante papel na aquisição do 
conteúdo, contribuem para o desenvolvimento da habilidade crítico-reflexiva. Para isso, há 
o desenvolvimento de atividades estruturadas de autocorreção que, ao retornarem o 
feedback positivo e negativo, podem ainda, de forma automática, acrescer informações ou 
fazer apontamentos relativos aos conceitos abordados, estimulando a aquisição e fixação 
desses conteúdos. Esse processo é acompanhado pelo docente/tutor on-line que gera 
orientações, via ferramenta, a partir da visualização das indicações de aderência individual 
de cada um dos alunos. Esses procedimentos permitem ao docente ser capaz de gerar 
estímulo e de contribuir para a construção das estratégias que visam à evolução contínua 
do aprendizado. 

 
 
15.3 DISCIPLINAS HÍBRIDAS 

 
O hibridismo caracteriza-se pela constituição de disciplinas mistas, com carga 

horária tanto presencial quanto on-line. Todo conteúdo previsto no plano de ensino da 
disciplina, assim como seus objetivos são contemplados integralmente na disciplina, seja 
em sua carga horária presencial ou a distância. 
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O ensino híbrido é a mistura de um ambiente de aprendizado presencial com algum 
tipo de aprendizado virtual. As tecnologias digitais podem colaborar com os processos de 
ensino e aprendizagem, porém apenas o uso da tecnologia não é suficiente. O Ensino 
Híbrido, que combina o uso da tecnologia digital com as interações presenciais, visando a 
personalização do ensino e da aprendizagem é uma possibilidade para facilitar a 
combinação, de forma sustentada, do ensino on-line com o ensino presencial. 

 
O hibridismo é marcado pela a ideia de que educadores e estudantes ensinam e 

aprendem em tempos e locais variados. 
 
Para o Centro Universitário Estácio de Brasília, trabalhar na perspectiva do currículo 

híbrido significa a incorporação de tecnologias digitais na proposta curricular de seus cursos 
superiores. A adoção de disciplinas híbridas promove a articulação e integração entre a 
sala de aula presencial e o ambiente virtual, confere protagonismo ao aluno, incentiva sua 
autonomia e oferece ao professor recursos para uma mediação pedagógica mais 
colaborativa e sintonizada com as novas mídias. 

 
As principais premissas ou fundamentos que sustentam a proposta curricular dos 

cursos são: 
 
A carga horária online e a carga presencial estão distribuídas de tal forma que em 

todas as semanas do semestre letivo o aluno tenha aulas presenciais que são articuladas 
com o tempo dedicado aos estudos do conteúdo on-line. 

 
As disciplinas híbridas mantêm, conforme determinado no Projeto Pedagógico 

Institucional, os pressupostos didáticos, metodológicos e curriculares institucionais, dentre 
eles, a adoção adequada e orgânica das metodologias ativas, possibilitando a articulação e 
integração entre as atividades didáticas que acontecem tanto em sala de aula presencial 
quanto em tempo-espaço diferido. 

 
Desse modo, sem descartar necessariamente aulas presenciais expositivas-

dialogadas, as disciplinas híbridas incorporam métodos de aprendizagem ativa. É por meio 
de metodologias ativas, como “sala de aula invertida” (flipped classroom), aprendizagem 
baseada em problemas (PBL), estudo de caso concreto, entre outras, que as disciplinas 
híbridas podem articular o tempo de auto estudo ou autoaprendizagem fora da sala de aula 
com os encontros presenciais. 

 
A ênfase no protagonismo do aluno, como sujeito ativo no processo ensino-

aprendizado, articulado organicamente com a mediação do professor, “as metodologias 
ativas são estratégias pedagógicas para criar oportunidades de ensino nas quais os alunos 
passam a ter um comportamento mais ativo, envolvendo-os de modo que eles sejam mais 
engajados, realizando atividades que possam auxiliar o estabelecimento de relações com o 
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contexto, o desenvolvimento de estratégias cognitivas e o processo de construção de 
conhecimento”.8 

 
As disciplinas híbridas não eliminam alguns procedimentos, considerados, hoje, 

tradicionais da sala de aula presencial, ainda que valorizem e enfatizem as inovações 
metodológicas e tecnológicas. 

 
A utilização de estratégias ou procedimentos como “Sala de Aula Invertida” seguem 

o modelo de inovações híbridas sustentadas. 
 
O ensino híbrido já foi definido como “um programa de educação formal no qual 

um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum elemento 
de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos 
em parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência”.9 

 
Tal definição destaca a necessidade tanto de acompanhamento presencial do aluno 

quanto de supervisão da autoaprendizagem. 
 
A articulação ou conexão entre a modalidade presencial e a modalidade a distância 

na disciplina híbrida é realizada por meio de roteiro de estudo disponibilizado ao aluno e 
por meio da própria mediação do professor em sala de aula presencial A articulação entre 
a modalidade presencial e a modalidade a distância é realizada por meio de roteiro de 
estudo disponibilizado ao aluno com a mediação do professor em sala de aula presencial e 
do tutor que atua como facilitador do processo de estudo do aluno. Entende-se, por isso, 
o auxílio na compreensão dos objetivos e na elaboração das atividades propostas. O tutor, 
também, elucida dúvidas sobre navegação no ambiente virtual. Desse modo, as disciplinas 
híbridas contam com professor que ao longo de todo o semestre letivo ministra aulas 
presenciais regularmente e, nesses encontros presenciais, também garante a articulação 
com o tempo de auto estudo a partir do conteúdo on-line. 

 
O roteiro de estudo indicará os procedimentos e recomendações para uma 

experiência de aprendizagem integrada. Destacando as possibilidades de auto estudo antes 
e depois da sala de aula presencial, o roteiro de estudos poderá favorecer uma participação 
mais ativa do aluno durante a sala de aula presencial, onde a atuação do professor 
promoverá a integração do processo ensino-aprendizado. Dessa forma, o roteiro de estudo 
orienta o aluno na experiência de aprendizagem no ambiente virtual e ajuda a articular 
essa experiência com a sala de aula física. 

                                                      
8 VALENTE, J. A.; ALMEIDA, M. E. B.; GERALDINI, A. F. G. Metodologias ativas: das concepções às práticas em 
distintos níveis de ensino. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 17, n. 52, p. 455-478, abr./jun. 2017. 
 
9 CHRISTENSEN, C.; HORN, M.; STAKER, H. Ensino híbrido: uma inovação disruptiva? Uma introdução à 
teoria dos híbridos. Maio de 2013. Disponível em: https://s3.amazonaws.com/porvir/wp-

content/uploads/2014/08/PT_Is-K-12-blended-learning-disruptive-Final.pdf .Acesso em: 2 mai. 2017. 
 

https://s3.amazonaws.com/porvir/wp-content/uploads/2014/08/PT_Is-K-12-blended-learning-disruptive-Final.pdf
https://s3.amazonaws.com/porvir/wp-content/uploads/2014/08/PT_Is-K-12-blended-learning-disruptive-Final.pdf
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16 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 
 
O Centro Universitário Estácio de Brasília, através de convênio técnico-científico, 

utiliza-se do AVA produzido pela Universidade Estácio de Sá.  
 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Estácio Brasília foi concebido como 

espaço de comunicabilidade e compartilhamento cooperativo constantes, de modo a 
garantir a efetividade do aprendizado a partir dos desdobramentos pedagógicos 
estabelecidos entre alunos e professores/tutores/coordenadores. Nesse sentido, busca-se 
desenvolver o espírito científico e a formação de sujeitos autônomos e cidadãos, tendo 
como propulsores desse movimento a interação, a cooperação e a colaboração entre os 
diversos atores, bem como a interatividade na construção e reconstrução do 
conhecimento. 

 
O ambiente virtual de aprendizagem, cuja arquitetura da informação foi 

desenvolvida pelo NEAD da Universidade Estácio de Sá, integra um conjunto de interfaces 
de conteúdos e formas de comunicação, dentre outros, que permitem integrar conteúdos 
à comunicação entre atores ao longo do processo de ensino e de aprendizagem.  Sua 
interface foi organizada de modo a permitir, desde o primeiro acesso, o caminho para as 
principais funcionalidades, como as configurações pessoais de perfil, funções de acesso 
rápido, comunicados gerais, links, notícias, dentre outros. 

 
De acordo com o princípio de convergência de meios, diversas mídias estão 

articuladas na estruturação da entrega de conteúdo, permitindo ao aluno que estabeleça 
sua própria organização de acesso aos objetos de aprendizagem disponibilizados por aula 
ou por núcleos temáticos estabelecidos no programa curricular de cada disciplina. A 
interface, aplicada ao design instrucional, permite uma navegação orientada ao material 
de estudo. O tutor online também pode usar ferramentas do AVA para propor conteúdo, 
próprio ou de terceiros, para enriquecer o material proposto. Para tal, vale-se da 
ferramenta “acervo”, na qual é possível categorizar as recomendações de conteúdo e 
organizá-los no ambiente para o aluno. 

 
O AVA, portanto, integra interfaces relacionadas à publicação de conteúdo, através 

de tecnologias específicas para a hospedagem de aulas online, aulas disponibilizadas via 
web, biblioteca virtual utilizada pelo Centro Universitário Estácio de Brasília, dentre outras 
ferramentas para armazenamento, distribuição e construção de conteúdo. 

 
No ensino presencial, o AVA permite a interoperabilidade entre os materiais e 

recursos de aprendizagem ali depositados digitalmente para uso entre alunos e professores 
nos contextos de sala de aula física, por meio de equipamentos de multimídia e conexão a 
internet, quando presentes. Ainda, permite a adoção de metodologias ativas usando o 
suporte digital daquele ambiente na sincronização entre atividades presenciais e virtuais, 
de acordo com a dinâmica metodológica adotada na disciplina. Isso inclui, por extensão, o 
uso de ferramentas de comunicação e interação, tanto síncronas quanto assíncronas, nos 
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contextos de ensino-aprendizagem, quando for o caso (como fórum de discussão, 
mensageria, chat, acervo de materiais próprios etc.).  

 
Importante destacar que, no ensino presencial, as ferramentas da SAVA podem ser 

diretamente configuradas e mobilizadas pelo próprio professor, exceto para os materiais 
didáticos institucionais, estes pré-carregados no ambiente. 

 
A interação dos docentes, tutores e alunos das disciplinas que são ofertadas na 

modalidade a distância, ocorre, por meio de ferramentas comunicacionais, inclusive, 
aquelas que se encontram integradas à sala de aula virtual. Nessa perspectiva, o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) possibilita que o tutor a distância se comunique com os 
alunos e com os demais professores do Curso, por meio, da Central de Mensagens, ou seja, 
correio eletrônico interno, que permite o envio de mensagens para um destinatário 
específico, para alguns destinatários e ou para uma turma específica. A mesma prerrogativa 
de interação é disponibilizada para o aluno que pode utilizá-la para contatar um 
determinado colega de turma, vários colegas de turma ou a sua turma na íntegra, o mesmo 
se aplica para o contato com os tutores a distância associados às turmas que o estudante 
frequenta naquele semestre acadêmico. 

 
Além disso, há um recurso similar, designado Newsletter, que permite ao tutor a 

distância, encaminhar mensagens para o e-mail pessoal do aluno, além de duplicar ou não 
esse envio para o e-mail interno da sala de aula virtual (Central de Mensagens). 

 
O tutor a distância utiliza ferramenta de analytics, uma função do AVA que permite 

que ele extraia, por meio de categorias pré-definidas e parametrizadas alguns filtros de 
informações que o auxiliam na gestão acadêmica de sua turma e no acompanhamento do 
processo de interação e participação dos alunos. Ou seja, por meio dessa interface o tutor 
a distância pode selecionar dentro de uma determinada turma quais são os alunos que não 
realizaram de uma atividade proposta, que não interagiram, que não responderam aos 
exercícios de participação, que não acessaram a plataforma nos últimos dias etc. 

 
Outra ferramenta estruturante desse processo, integrado à sala de aula virtual é a 

ferramenta tutoria. Por meio desse espaço dialógico tutores-alunos, alunos-alunos, 
discutem e constroem o conhecimento colaborativo por meio de opiniões, discussões e 
dúvidas sobre os conteúdos, temas e questões das disciplinas em curso. Além disso, todos 
os alunos possuem a ferramenta Anotações onde podem ao longo de sua navegação e 
estudo registrar apontamentos que podem ou não ser compartilhados com o professor e 
com a turma. 

 
Todas as interações acima reportadas geram registros dentro da sala de aula virtual 

que pode ser visitado pelo tutor presencial e pelo Coordenador de Polo, sendo 
acompanhado e supervisionado pelo Coordenador de Curso. 
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16.1 ATIVIDADES DE TUTORIA  

 
O tutor a distância é um docente com formação acadêmica compatível com o plano 

de ensino da disciplina ao qual está vinculado e que possui domínio das técnicas indicadas 
para o desenvolvimento da ação docente nesta modalidade de ensino. Ele é responsável 
pela condução didática da(s) disciplina(s). Nesse sentido, é o agente indispensável na rede 
de comunicação que vincula os alunos ao curso e ao Centro Universitário Estácio de Brasília, 
pois possibilita a retroalimentação acadêmica e pedagógica do processo educativo, com 
vistas a desenvolver no corpo discente a autonomia, por meio do desdobramento do 
conteúdo e da mediação pedagógica entre o conhecimento teórico, sua aplicação prática 
e as particularidades desse conhecimento na formação acadêmico-profissional do aluno. 

 
Suas principais tarefas são a de mediar, facilitar, encaminhar e gerenciar o processo 

de aprendizagem, acompanhando as atividades do aluno no ambiente web, procurando 
sempre orientá-lo quanto ao desenvolvimento de estratégias de estudo autônomo, de 
estudo cooperativo e colaborativo e à melhoria do processo ensino-aprendizagem, 
sobretudo a partir dos conteúdos e das experiências apresentados coordenados e 
orientados pelo coordenador de curso. 

 
Em termos de mediação, portanto, tem o tutor a distância um ambiente de tutoria 

como principal interface na (re) construção do conhecimento, com espaços concebidos 
para promover questionamentos e provocações por parte dos alunos, sob a égide da 
cooperação e da colaboração em prol da aprendizagem. Nesse sentido a mediação é 
concebida a partir da centralidade do aluno no processo de aprendizagem uma vez que 
deve protagonizar a atuação no ambiente interagindo tanto com os objetos de 
aprendizagem quanto com o tutor da disciplina. O tutor a distância, nesse diapasão, 
comenta, retifica, ratifica e sugere novos desdobramentos ao(s) questionamento(s) a partir 
da postagem dos alunos. O tutor também tem a função de esclarecer dúvidas conceituais 
e indicar atividades, exercícios e material de apoio disponível no ambiente virtual de 
aprendizagem para complementação e ampliação da compreensão das temáticas 
trabalhadas. 

 
No ambiente de tutoria, o tutor a distância atua no sentido de valorizar o 

conhecimento e a experiência do discente, estabelecendo uma postura de mediação 
voltada para o respeito às individualidades de cada aluno e para desenvolver as limitações 
e reconhecer as particularidades regionais. A mediação também ocorre em outras 
ferramentas: Trabalhos a Concluir e a Central de Mensagem. 

 
A ferramenta Trabalhos a Concluir constitui uma interface do AVA com o intuito de 

cadastrar atividades acadêmicas, quando o plano de ensino exigir. Sua dinâmica permite a 
disponibilização da tarefa pelo tutor a distância e postagem pelo aluno. 

 
Nos momentos presenciais obrigatórios há disponibilidade de um tutor que garante 

o atendimento às necessidades de orientações e esclarecimento das dúvidas quanto aos 
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processos e procedimentos acadêmicos. Cabe ainda ao tutor presencial familiarizar o aluno 
com o material didático disponibilizado, atuando como facilitador na organização do 
estudo do aluno a partir da relação deste com as diversas formas de entrega do conteúdo. 
Da mesma maneira ocorre com o AVA, ao orientar o aluno sobre a sua navegação e uso da 
sala de aula virtual para realizar a interatividade. 

 
Os tutores são avaliados semestralmente através da pesquisa de avaliação 

institucional empreendida pela CPA e cujos relatórios são amplamente divulgados e 
analisados pela equipe pedagógica do curso, Coordenação, NDE e Colegiado de Curso, 
gerando os insumos para o planejamento das reuniões pedagógicas, revisão dos planos de 
trabalho e capacitações continuadas, entre outros. 

 
 
 

17 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
Dentre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas pelo curso no 

contexto relacionado ao processo ensino-aprendizagem, existem vários recursos didáticos 
capazes de tornar realidade o projeto pedagógico do curso. 

 
Assim, podemos destacar algumas TICs, como por exemplo, o Sistema de 

Informações Acadêmicas (SIA), de caráter administrativo, no qual o aluno tem acesso aos 
seus processos acadêmicos, ao atendimento virtual, à consulta de notas, datas de prova, 
solicitação de requerimentos e acompanhamento dos mesmos, além de outras opções. Aos 
alunos é disponibilizada uma gama de serviços que os auxiliam no dia-a-dia acadêmico. 
Também há alguns aspectos relacionados diretamente à gestão acadêmico-administrativa 
do curso que são disponibilizados para o aluno, facilitando assim a obtenção de 
informações sobre a progressão na(s) disciplina(s) oferecidas no curso. Nesse caso, o aluno 
pode visualizar claramente as disciplinas já cursadas e as em andamento, bem como tempo 
de acesso, tempo de permanência por tópico de conteúdo etc. 

 
Convém destacar dentro deste mesmo contexto, o Sistema Webaula (AVA), onde 

além do ambiente da sala de aula, são apresentadas ferramentas pedagógicas da estrutura 
curricular, como, por exemplo, planos de ensino, planos de aula, atividades estruturadas, 
exercícios de reforço de aprendizagem, mapas conceituais.  

 
Vale destacar, também, que além do acervo bibliográfico constante da biblioteca 

tradicional, há a Biblioteca Virtual que apresenta títulos de diferentes áreas do 
conhecimento, além das de domínio público. Esta ferramenta pedagógica cria 
oportunidade de acesso a textos científicos, de pesquisa on-line, de complementar leitura 
de textos impressos, possibilitando, inclusive, anotações e postagem de comentários 
críticos. 
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No ambiente da sala de aula, alunos e professores também interagem utilizando 
objetos de aprendizagem e recursos de multimídia. 

 
Para as disciplinas ofertadas na modalidade online, cabe destacar que, além das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas no processo de ensino e 
aprendizagem, ainda, existem múltiplos recursos didáticos capazes de tornar realidade a 
proposta pedagógica do curso. 

 
Dentre tais recursos e ferramentas, são propostas atividades acadêmicas a serem 

realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) sob orientação e supervisão do 
tutor da disciplina (se for o caso), bem como orientações pedagógicas no que tange 
à  estrutura curricular, como, por exemplo, planos de ensino, roteiros de estudo,  mapas 
conceituais, dentre outros. Em termos de publicação de conteúdos programáticos do 
programa da disciplina, os diversos objetos de aprendizagem são concatenados em termos 
de curadoria e de progressão do estudo, destacando-se as videoaulas, as aulas interativas 
online, o livro de referência da disciplina e demais objetos de aprendizagem. Ao fim de cada 
unidade de estudo, o aluno conta com uma autoavaliação eletrônica, na qual é possível o 
aluno avaliar seu processo de aprendizagem e ter um diagnóstico de carências de conteúdo 
adquirido na dada unidade, incentivando os estudantes a se tornarem responsáveis pela 
sua aprendizagem, a incorporarem hábitos de estudos e desenvolverem habilidades 
metacognitivas. Adicionalmente, no AVA, tanto professores quanto alunos, dispõem de 
ferramentas comunicacionais: fórum de dúvidas, fórum de discussão, central de 
mensagens e plantão on-line (chat), que viabilizam a mediação pedagógica por meio de 
discussões temáticas, aprofundamento de estudo e recuperação de lacunas de 
aprendizagem. O aluno também pode interagir com seus colegas para discutir assuntos 
pertinentes à aula, tornando-se uma ferramenta valiosa para a aprendizagem também ser 
efetivada a partir de inferências e interações aluno-aluno (peer to peer). Destacam-se, 
mormente, recursos auxiliares integrados à interface do AVA, como bibliotecas virtuais, por 
exemplo, que complementam o acervo bibliográfico constante da biblioteca do polo de 
apoio presencial.  

 
Portanto, não se trata apenas de infraestrutura tecnológica, mas também, da 

metodologia associada ao seu uso, conforme descrito anteriormente. Vale lembrar que os 
polos organizam oficinas para que o educando adquira plenas condições de interagir por 
meio das TICs adotadas neste curso, em termos de letramento digital, bem como ocorrem 
outros programas que promovem o acolhimento do estudante, o reforço acadêmico de 
conhecimentos prévios ao ensino superior (presencial ou online) e a colaboração e 
cooperação entre o corpo discente. 

 
Em relação à acessibilidade, todas as TICs possuem, em maior ou menor grau, 

recursos de leitura via softwares específicos para usuários com baixa visão e/ou cegos. Essa 
variação se dá parte pela complexidade dos sistemas adotados pela instituição, parte pelas 
limitações dos softwares disponíveis para essa finalidade. Especificamente, o portal web 
da instituição, via de acesso ao Sistema de Informações Acadêmicas, permite leitura para 
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navegação e visualização de funções essenciais, como grade de horários, acesso ao 
ambiente virtual de aprendizagem, leitura de livros etc. Entretanto, algumas funções 
específicas, como abertura de requerimentos, exigem auxílio de colaborador da instituição, 
face às particularidades desse tipo de procedimento.  

 
Mais especificamente em relação ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 

interface na qual os conteúdos acadêmicos são disponibilizados para os alunos, todos os 
objetos de aprendizagem possuem recursos customizados, como versão em áudio para 
videoaulas, interpretação em LIBRAS, leitura (via software) de textos acadêmicos, entre 
outros.  

 
Quanto à Biblioteca Virtual, todo o acervo disponibilizado possui integração com os 

principais softwares de leitura. 
 
 
 

18 MATERIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL 
 
O material didático institucional disponibilizado aos discentes facilita a construção 

do conhecimento e garante o desenvolvimento de habilidades e competências específicas. 
Para tal, o material didático deste curso foi concebido de forma a integrar, no ambiente 
virtual de aprendizagem (SAVA), um conjunto de mídias compatível com a concepção de 
educação deste curso e com os métodos de ensino e aprendizagem. Em última instância, o 
material didático conduz ao conhecimento dos conceitos fundamentais de cada disciplina 
e seus respectivos módulos, valendo-se de diferentes meios de entrega (videoaulas, 
páginas interativas, livros digitais, artigos, trilhas de aprendizagem com objetos de 
aprendizagem associados etc.). Portanto, o conceito de material didático institucional 
ultrapassa a noção de “livro didático” por contemplar também outras formas e formatos 
de entrega de conteúdo associados ao plano de ensino de cada disciplina. 

 
Para a elaboração do material didático institucional, há uma equipe multidisciplinar 

e multidepartamental que é responsável pela produção de originais, validação de 
pertinência e qualidade do original, revisão e redação, design gráfico, diagramação e 
programação, variando de acordo com o formato do material. Para as etapas de elaboração 
e validação do conteúdo, docentes são selecionados por editais e/ou indicação de 
coordenação do curso para atuarem nas funções de elaborador de originais (conteudista) 
e validador de originais (parecerista), bem como docentes para videoaulas e/ou podcast 
(conteúdo narrado). Da mesma maneira, outros profissionais também atuam na 
elaboração dos objetos de aprendizagem que compõem o material didático, a saber: 
designers instrucionais, web designers, programadores, ilustradores, revisores, editores, 
cinegrafistas, dentre outros especialistas que operam na concepção técnica de produção 
dos conteúdos e de sua publicação no ambiente virtual de aprendizagem. 
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Dessa forma, todo o material passa por um processo de controle de qualidade no 
qual são aferidos a extensão, a pertinência e a correlação entre o material didático e o 
plano de ensino da disciplina, bem como as linguagens (verbais e não-verbais) são 
adequadas ao perfil da formação e à maturação acadêmica do aluno. Finalmente, os 
processos de finalização e publicação dos materiais garantem o suporte tecnológico 
adequado aos diferentes formatos e finalidades de consumo. 

 
Quanto à acessibilidade do material didático institucional, e considerando-se o grau 

de compatibilidade dos programas utilizados por PNEs, ela pode variar em função do nível 
de atualização dos softwares e da estrutura computacional do objeto em si. Em virtude 
disso, a IES, junto com a coordenação do curso, toma por premissa a adaptabilidade à 
necessidade específica do aluno, sempre que assim for solicitado. Os livros de referência 
que compõem material didático, por exemplo, possuem versão em arquivo digital que 
permite a leitura via qualquer software. O mesmo vale para os versionamentos em áudio 
e/ou legenda das videoaulas, bem como a adaptação em texto de telas interativas de 
conteúdo on-line, ou em outros formatos que forem mais convenientes para os casos 
particulares, tendo por mote a demanda do próprio aluno quando a recursividade já 
adotada não for capaz de atender as necessidades e/ou recursos do aluno. 

 
Quanto à acessibilidade da SAVA, bem como de outras TICs, todos os ambientes e 

interface possuem, em maior ou menor grau, recursos de leitura via softwares específicos 
para usuários com baixa visão e/ou cegos. Essa variação se dá parte pela complexidade dos 
sistemas adotados pela instituição, parte pelas limitações dos softwares disponíveis para 
essa finalidade. Especificamente, o portal web da instituição, via de acesso ao Sistema de 
Informações Acadêmicas (SIA), permite leitura para navegação e visualização de funções 
essenciais, como grade de horários, acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, leitura 
de livros etc. Entretanto, algumas funções específicas, como abertura de requerimentos, 
exigem auxílio de colaborador da instituição, face às particularidades desse tipo de 
procedimento.  Mais especificamente em relação ao ambiente virtual de aprendizagem 
(SAVA), interface na qual os conteúdos acadêmicos são disponibilizados para os alunos, 
todos os objetos de aprendizagem possuem recursos customizados, como versão em áudio 
para videoaulas, interpretação em LIBRAS, leitura (via software) de textos acadêmicos, 
entre outros. 

 
Quanto à Biblioteca Virtual, todo o acervo disponibilizado possui integração com os 

principais softwares de leitura. 
 
Vale destacar, também, que além do acervo bibliográfico constante da biblioteca 

tradicional, há a biblioteca virtual que apresenta títulos de diferentes áreas do 
conhecimento. Esta ferramenta pedagógica cria oportunidade de acesso a textos 
científicos, de pesquisa on-line, de complementar leitura de textos impressos, 
possibilitando, inclusive, anotações e postagem de comentários críticos. Nesse espaço, 
estão disponíveis materiais didáticos institucionais próprios, bem como obras de referência 
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publicadas em outras bibliotecas virtuais, via serviço de integração, tais como a Biblioteca 
Virtual Universitária Pearson, Pergamum, EBSCO, DynaMed Plus e e-Volution. 

 
 
18.1 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO 

 
A diretoria de tecnologias educacionais da Estácio, composta por 3 gerências 

(estúdios de gravação, fábrica de conteúdo e novas tecnologias educacionais), é 
responsável pela produção, distribuição e publicação de material didático, gerindo assim 
todo o processo de desenvolvimento e entrega de objetos de aprendizagem que compõem 
o conceito de material didático, como livros, conteúdo digital interativo, videoaulas, 
aplicativos etc. 

 
A distribuição do material didático ocorre de forma digital, salvo em casos 

específicos, como localidades com dificuldade de acesso à internet e/ou por necessidade 
particular de uma dada disciplina. A publicação do material didático se dá no ambiente 
virtual de aprendizagem, organizado seguindo a arquitetura de informação que estrutura 
tal ambiente. Nesse sentido, todo material é diretamente associado a uma determinada 
disciplina ("página da disciplina"), bem como pode ser associado a um determinado tópico 
do conteúdo programático disposto no plano de aula, sempre seguindo a lógica 
metodológica que articula tal associação (como, por exemplo, leitura prévia, conteúdos de 
aprofundamento, atividades de aplicação etc.). 

 
Ainda, na página inicial do ambiente, há acesso direto a ferramentas 

complementares de publicação de material didático, como bibliotecas virtuais, acervos de 
materiais próprios, objetos de aprendizagem de disciplinas já cursadas, programas de 
nivelamento, dentre outros.  

 
Tanto corpo docente quanto discente possuem o mesmo acesso ao ambiente, 

resguardando-se algumas possibilidades exclusivas ao professor, em especial a de 
enriquecer o material didático institucional com recursos educacionais próprios para as 
turmas sob sua responsabilidade, garantindo-se assim uma autonomia ao docente para 
também utilizar o ambiente virtual como repositório próprio de materiais de ensino, 
possibilitando-se assim a extensão da sala de aula no que tange à oferta de conteúdo 
específico. 

 
 
 

19 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
 
O Centro Universitário Estácio de Brasília através do convênio de cooperação 

técnico-científico celebrado entre a SESES – Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá 
Ltda. e a IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda assinado em 
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29/06/2012 e seu aditivo em 01/09/2015 estabelecem os termos e condições segundo os 
quais se criará, por suas instituições mantidas, sistemática de cooperação técnica, 
científica, acadêmica, administrativa e de apoio operacional entre elas, voltadas para o 
desenvolvimento científica, a pesquisa, a capacitação tecnológica, desenvolvimento de 
programas educacionais e pedagógicos, na modalidade de ensino à distância.  

 
A oferta integral ou parcial de disciplinas na modalidade à distância, portanto, será 

ofertado pela Universidade Estácio de Sá – UNESA o que requer equipes multidisciplinares 
para que seja possível estruturar sua concepção de educação, seus processos de ensino e 
de aprendizagem e seu funcionamento acadêmico-administrativo e a produção do 
conteúdo e objetos de aprendizagem. 

 
O Centro Universitário Estácio de Brasília é responsável pela estruturação do polo 

de apoio presencial que dará suporte técnico aos discentes presenciais através dos tutores 
presenciais, cujo papel será o de esclarecer dúvidas relacionadas a metodologia EAD, ao 
AVA e ao sistema acadêmico e realizar mediação pedagógica nos momentos síncronos e 
assíncronos.  

 
Na Universidade Estácio de Sá - UNESA, as equipes multidisciplinares são 

responsáveis pela criação, produção, controle, qualidade, operacionalização da oferta dos 
elementos que compõe o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), garantindo a 
sustentabilidade com responsabilidade social do curso. Portanto estarão contemplados os 
diversos profissionais que atuam neste sentido: 

 
a) Equipe Responsável pela Concepção/Criação do Curso – Coordenador do 

Curso: Profissional que atua na gestão do curso, na relação com os 
docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar e a 
representatividade nos colegiados superiores.  

b) Núcleo Docente Estruturante – NDE: Composto por docentes do curso e 
pelo Coordenador e atua no acompanhamento, na consolidação e na 
atualização do PPC, considerando o sistema de avaliação interna e externa, 
a legislação em vigor, adequação ao perfil do egresso bem como as 
demandas do novo mercado de trabalho.  

c) Docente Conteudista: O docente conteudista é um professor com 
aderência acadêmica à disciplina, formação na área e titulação compatíveis 
para a execução do trabalho de elaboração dos originais dos Planos de 
Ensino (PE) e Planos de Aula (PAs) da disciplina sob sua responsabilidade.  

d) Docente da Aula Disponibilizada Via Web: O professor da aula 
disponibilizada via web é um docente de sólida formação acadêmica que 
ministra/grava aulas das disciplinas, utilizando os estúdios da Universidade 
Estácio de Sá.  

e) Tutor: O tutor é um ator importante e indispensável na rede de 
comunicação que vincula os alunos às disciplinas e à Instituição de Ensino, 
pois, além de manter a motivação dos alunos, possibilita a retroalimentação 
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acadêmica e pedagógica do processo educativo. Precisa ter conhecimento 
do conteúdo da disciplina e, do PPC. Além de domínio das técnicas indicadas 
para o desenvolvimento da ação docente em suas diversas formas e estilos.  

f) Equipe de Produção de Conteúdo: Responsável pelo desenvolvimento e 
produção de conteúdo online, responsável pela transformação dos originais 
oriundos do professor conteudista em conteúdo interativo, dialógico, com 
amplo emprego de tecnologia e objetos de aprendizagem, todos aliados a 
uma metodologia de desenho didático proprietária.  

g) Gestor da Área de Produção de Conteúdo – Suporte ao Ensino:  
Responsável pela gestão do desenvolvimento e produção de conteúdo na 
modalidade EaD, tem por função capacitar, organizar e gerir a equipe de 
produção alocada para este curso. Com experiência em produção de 
material instrucional/educacional, o gestor da área interage com todos as 
equipes envolvidas, estabelecendo o plano de execução da produção de 
conteúdo e da gestão do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);  

h) Analista de Projeto Educacional: Profissional que orienta a confecção da 
metodologia de entrega de originais, interagindo com o coordenador 
pedagógico do curso, para seleção e capacitação de conteudistas e 
responder pela adequação do planejamento do curso. Nessa dimensão é o 
responsável pela oferta do currículo do curso, da atualização das disciplinas 
e da gestão do curso no que tange à oferta de conteúdo.  

i) Designer Educacional: Profissional elabora e executa o planejamento 
didático dos cursos e disciplinas on-line, em parceria com a equipe 
acadêmica, assim como responde pela elaboração dos mapas conceituais, 
elaboração dos hipertextos e orientação do desenvolvimento dos recursos 
multimídia. Webdesigner - Responsável pelo projeto de design gráfico, 
assim como pela programação HTML, flash, recursos imagéticos e utilização 
e orientação da produção de recursos multimídia na execução do 
planejamento didático estabelecido pelo designer instrucional. – 
Programador - Profissional que se responsabiliza pelos processos 
tecnológicos no AVA e respectiva interface com o Sistema de Informação 
Acadêmico (SIA).  

j) Revisor: Compete a este profissional a revisão linguística dos materiais 
didáticos veiculados no AVA, tendo por referência, além da correção 
gramatical, a pertinência do gênero discursivo em questão, tendo em vista 
suas coerções (dialogia, continuidade lógica, coesão, coerência etc.).  

k) Especialista em Avaliação: Responsável pela orientação presencial dos 
professores conteudistas que desenvolverão os itens de teste para o 
sistema de avaliação. Responde pela observação das normas regimentais 
referentes à avaliação.  

l) Equipe Responsável Pela Aula disponibilizada Via Web: O estúdio 
centraliza a produção e transmissão às aulas disponibilizadas via web para 
todos os polos de apoio presencial e para o AVA. Nele trabalham 
cinegrafistas, editores e assistente de produção.  
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m) Gestor dos Estúdios: Profissional que gerencia o pessoal lotado nos 
estúdios e equipes de apoio, bem como organizar e gerir a agenda de 
alocação de docentes para as aulas, além de supervisionar o processo de 
geração e acondicionamento das aulas disponibilizadas via web no AVA.  

n) Editor: Profissional responsável pela seleção e cadastro de URL nos sistemas 
integrados de transmissão via web, bem como pela edição, corte, legendas, 
sonorização e finalização de gravações realizadas no estúdio em que está 
alocado.  

o) Cinegrafista: Responsável pela captação em vídeo das aulas, pela 
orientação espacial do professor no momento da captação e pela 
orientação ao editor de eventuais necessidades de mudança de 
câmera/enquadramento. Assistente de Produção - Profissional responsável 
por assessorar o editor em todo o evento de captação de vídeo. A descrição 
das competências e as atribuições na íntegra da equipe Multidisciplinar 
estão pormenorizadas no PPC do curso. 

 
A equipe trabalha com o modelo de gestão orientado para resultados e focado na 

busca da qualidade do ensino e resultados positivos para a instituição. O sistema de gestão 
e avaliação de desempenho foi implementado por meio da criação de Processos 
Operacionais Padronizados como formalização dos processos de trabalho. Também os 
Planos de Ação são realizados anualmente, baseado em indicadores acadêmicos, 
operacionais e financeiros e atribuídos a todos os envolvidos no processo. Além disso, o 
Centro Universitário Estácio de Brasília conta com sistemas de gestão: SGP - Sistema de 
Gestão de Padronização da Estácio, onde todos os procedimentos podem ser consultados. 

 
 

20 AVALIAÇÃO 
 
20.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído pela Lei n° 10.861, 

de 14/04/2004, destacou a avaliação institucional como um processo permanente, 
planejado, conduzido e realizado de modo a transformar resultados em subsídios capazes 
de promover mudanças. Em decorrência desta legislação e consoante com a prática a 
Estácio Brasília possui implementada e atuante a Comissão Própria de Avaliação (CPA).  

 
A CPA contribui com o Curso ao fornecer análises e subsídios embasados nas 

avaliações externas e internas, a saber: 
 
a) Relatório de Autoavaliação do Curso, onde são identificadas as potencialidades 

e fragilidades do Curso e são descritas as ações de melhoria planejadas; 
b) Análise do Relatório emitido pelos Avaliadores e discussão de suas 

considerações para aprimoramento do respectivo PPC; 
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c) ENADE: Acompanhamento de todo o processo desde a sensibilização dos alunos 
até análise dos resultados obtidos pelos alunos e pelos Cursos, além do 
Questionário Sociocultural e da percepção sobre a Prova. Em caso de CPC 
insatisfatório a CPA constitui uma Comissão de Acompanhamento do Plano de 
melhoria. 

 
Na avaliação do Projeto do Curso são consideradas as seguintes dimensões: 
 
a) A autoavaliação do curso, que é registrada e sistematizada no relatório da CPA. 

A avaliação interna, componente da autoavaliação institucional da IES, ocorre 
semestralmente por meio de: 

 
• Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de 

Informações Acadêmicas – SIA, que avaliam as dimensões que dizem respeito 
à IES, aos cursos e às disciplinas. Os questionários são respondidos pelos 
Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.  

• Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (Gestão, 
Acadêmico, Financeiro, Biblioteca, Secretaria etc.), o que ocorre no transcurso 
do ano letivo, e que busca informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de 
confrontá-las com o que está previsto no PDI.  

• Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos 
professores e ao Centro Universitário Estácio de Brasília, através do processo 
de Avaliação Interna - o cálculo do ISA é constituído pela média simples dos 
dois eixos: média obtida pelos professores da IES (MP) e média obtida pela 
instituição/campus (MC). Portanto, ISA = (MP + MC) / 2. 

• Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e 
motivação do corpo social do Centro Universitário Estácio de Brasília. Com o 
resultado dessa Pesquisa, é possível traçar ações de desenvolvimento tanto 
para o Centro Universitário Estácio de Brasília quanto para os funcionários. Os 
benefícios que podem ser obtidos são: aumento da produtividade; redução da 
rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho. 

 
A partir dos resultados apresentados ocorrem as discussões com o NDE do curso e 

a busca pelas melhorias necessárias. 
 
Para melhor compreensão apresenta-se abaixo o Regulamento da CPA e seus 

respectivos componentes: 
 
O Processo de Autoavaliação na IES conta com a Comissão Própria de Avaliação – 

CPA designada para planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a 
comunidade pelo Processo e para garantir a participação e envolvimento de toda a 
comunidade acadêmica interna e externa, com o apoio da Gestão do Centro Universitário 
Estácio de Brasília e de sua Mantenedora. Constituída no âmbito da IES, a CPA é 
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responsável pela condução dos processos de avaliação internos e pela sistematização e 
prestações das informações solicitadas pelo INEP. 

 
A composição de forma equilibrada da CPA visa assegurar a participação de todos 

os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, com atuação 
autônoma com relação aos Conselhos Superiores e demais órgãos do Centro Universitário 
Estácio de Brasília. A CPA é composta por membros eleitos por seus pares e nomeados 
através de Portaria da Direção do Centro Universitário Estácio de Brasília: representantes 
do Corpo Docente; representantes do Corpo Técnico-administrativo; representantes do 
Corpo Discente e representantes da Sociedade Civil. 

 
A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, possui 

Regulamento próprio, homologado pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e autonomia 
em relação aos Órgãos Colegiados e demais órgãos existentes no Centro Universitário 
Estácio de Brasília para executar suas atividades. 

 
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de 

todas as ações previstas no processo autoavaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar, 
organizar, sensibilizar a comunidade acadêmica quanto à importância da participação de 
todos no processo e fornecer assessoramento aos diferentes setores da Instituição. 

 
Compete à CPA do Centro Universitário Estácio de Brasília:  
 

1 Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna do Centro 
Universitário Estácio de Brasília, considerando as metas definidas no PDI e 
PPI; 

2 Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da 
Instituição (autoavaliação);  

3 Sistematizar e disponibilizar as informações por ele geradas, bem como 
prestar as informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 
10861/2004;  

4 Constituir subcomissões de avaliação;  
5 Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias 

competentes;  
6 Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para 

fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação 
institucional;  

7 Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do 
processo avaliativo institucional;  

8 Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das 
Instituições de Educação Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do 
SINAES;  



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 130 de 214 

 

9 Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de 
cursos, seja para autorização, reconhecimento ou renovação de 
reconhecimento e recredenciamento da Instituição, disponibilizando 
informações resultantes do processo de avaliação interna do Centro 
Universitário Estácio de Brasília. 

10 Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo 
o ENADE, das potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações 
sejam fomentadas com vistas à regularização dos procedimentos para 
atender às demandas oriundas da avaliação. 

 
Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES – Sistema de Avaliação do Ensino 

Superior – e atenta à dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - 
CPA, ao longo do processo avaliativo, deve refletir sobre novos objetivos e se manter 
vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas nas 
ações de melhoria propostas. 

 
 
20.2 AVALIAÇÃO EXTERNA 

 
20.2.1 Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG – INEP) 

 
O Curso de Bacharelado em Odontologia do Centro Universitário Estácio de 

Brasília, estabelece por procedimento que o relatório de avaliação expedido pelos 
avaliadores do INEP é analisado pelo NDE e Colegiado do Curso com o objetivo de 
identificar as fragilidades detectadas pelos referidos avaliadores, a fim de que revisem o 
PPC bem como incorporem ao PPC sugestões registradas no relatório. 

 
20.2.2 ENADE 

 
O Centro Universitário Estácio de Brasília desde 2013 possui uma política 

institucional para promoção do CPC e Enade que tem por objetivo estabelecer parâmetros 
de qualidade para promoção de bons resultados no ENADE e CPC nos cursos de graduação 
e foi estruturada e organizada em 4 fases a saber: 

 
1. Planejamento/Lançamento de dados: esta fase é obrigatória para qualquer IES no 

país e tem por foco levantar informações pertinentes da comunidade acadêmica 
para o INEP. 

2. Sensibilização/Divulgação: momento de sensibilizar e divulgar o ENADE/CPC para 
toda comunidade acadêmica em parceria com todo o núcleo acadêmico, entre eles 
estão a Pró-Reitoria de graduação, regulatório, coordenadores de cursos, 
secretaria, atendimento, de forma que possamos pensar e propor ações para a sua 
promoção; 

3. Formação: São desenvolvidas ações que buscam garantir bons resultados para o 
ENADE como, por exemplo, cruzar as informações do PPC + diretrizes curriculares 
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do curso + diretrizes de prova do Enade, 2 simulados no ano de forma a perceber 
onde estão as fragilidades do grupo e propor cursos de formação com resolução de 
questões; 

4. Meta avaliação: Avaliar o processo a fim de aprimorá-lo e garantir melhores 
resultados. 
 
O ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) tem o objetivo de aferir 

o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos 
programáticos, suas habilidades e competências. 

 
A grande vantagem do exame é permitir ao estudante demonstrar que possui as 

qualidades necessárias ao bom exercício profissional. Isso ocorre porque o exame avalia 
habilidades e competências, e não a mera capacidade de decorar a matéria. O modelo da 
avaliação é desenvolvido com ênfase na aferição das estruturas mentais com as quais 
construímos continuamente o conhecimento. A prova é interdisciplinar e contextualizada. 
Permite ao estudante revelar que possui, além de informação, também capacidade de 
raciocínio, compreensão, síntese e argumentação. 

 
E foi com esta visão que o Centro Universitário Estácio de Brasília elaborou e vem 

implementando ações que se destinam a estabelecer diretrizes permanentes norteando as 
atividades propulsoras dos seus diversos cursos com vistas ao Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes – ENADE. 

 
O Desafio ENADE é uma dessas ações. Tem como propósito preparar os acadêmicos 

desta instituição para os desafios da avaliação nacional por meio de questões de formação 
geral e específica utilizadas em exames passados. Para captar autenticidade da 
aprendizagem e orientar os resultados para o aperfeiçoamento dos alunos, é fundamental 
ressaltar a criatividade e a sensibilidade de enfoques da avaliação. Para tanto, torna-se 
fundamental que o aluno tenha plena ciência do tipo de avaliação a que vai ser submetido 
e quais as competências e habilidades que se espera dele. O Desafio ENADE é destinado a 
todos elegíveis ao ENADE do ciclo vigente, bem como os prováveis elegíveis dos próximos 
ciclos, o que reafirma o compromisso da Centro Universitário Estácio de Brasília em 
oportunizar aos alunos melhor desempenho no processo ensino-aprendizagem. 

 
Como resultado das avaliações verificou-se a necessidade de realização de ajustes 

em alguns processos inerentes ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e de apoio 
aos discentes, considerando que foram avaliados os componentes curriculares 
apresentados pelo curso; a qualidade acadêmica e profissional do corpo docente; a 
estrutura pedagógica da instituição, o conteúdo do material didático fornecido, os recursos 
audiovisuais disponibilizados para as atividades de sala de aula; a variedade, quantidade e 
qualidade dos livros disponibilizados pela biblioteca; as atividades complementares 
desenvolvidas, bem como o próprio acompanhamento ofertado pela Coordenação do 
Curso e Direção Acadêmica. 
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Os instrumentos de avaliação identificaram a necessidade de promover uma maior 
realização de eventos internos e externos ao Centro Universitário Estácio de Brasília, tais 
como visitas técnicas e momentos de imersão profissional e um esforço de nivelamento 
dos conteúdos de alguns componentes curriculares. 

 
Para estas necessidades, o Centro Universitário Estácio de Brasília implementou as 

seguintes ações, de forma a potencializar a realização do Projeto Pedagógico do Curso em 
sua plenitude: 

 

• Criação de uma agenda semestral de visitas técnicas e palestras com 
profissionais de destaque, ampliando a articulação do curso; 

• Estabelecimento de uma agenda semestral de atividades extensionistas 
direcionadas ao desenvolvimento de competências profissionais dos alunos. 

• Ampliação do número de docentes do curso mestres e doutores e com 
regime de trabalho parcial e integral;  

• Maior comunicação aos professores e estudantes dos programas de 
iniciação científica e extensão ofertados pelo Centro Universitário Estácio de 
Brasília, incentivando maior participação;  

• Incentivos à ampliação do número de produção científica e técnica pelos 
docentes e discentes;  

• Criar mecanismos para maior comunicação e acompanhamento dos 
egressos;  

• Avançar com relação aos acervos das bibliografias básicas e 
complementares dos diversos componentes curriculares e, também, 
reforçar uma maior utilização da biblioteca virtual por parte dos estudantes. 
 
 

20.3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e 

questões para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a 
formação do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação 
é vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. Ela 
não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno produziu, 
mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir as 
normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar 
os resultados obtidos pelos alunos. 

 
20.3.1 Disciplinas presenciais 

 
A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de 

competências, da capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e 
gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-
se de critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os 
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alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo 
de formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de 
suas dificuldades. Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como 
instrumento que favorece o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do 
aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua 
própria formação. 

 
Para que possam identificar a importância das atividades oferecidas durante o 

percurso formativo do aluno, os professores em sua prática pedagógica devem estar 
atentos às três funções da avaliação: 

 
- diagnóstica, momento em que os professores podem conhecer o que os alunos já 

vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já possuem 
e suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, 
pelos professores, através de observações e registros; 

- formativa, realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado 
pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades realizadas 
pelos alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e promover 
estratégias de intervenções pedagógicas diferentes; 

- somativa, considerada no momento da entrega da produção acadêmica, nas 
diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que esta avaliação não tem 
como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados de 
aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que são analisadas para 
a tomada de decisão acerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil 
profissional desejado. 

Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e 
questões para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a 
formação do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. 

 
A avaliação é vista como um processo indispensável para o replanejamento das 

ações educativas. Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar 
o que o aluno produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo 
avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e 
formas de registrar os resultados obtidos pelos alunos. 

 
O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será 

consolidado em notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento Interno da Estácio 
Brasília, de acordo com as normas descritas a seguir: 

 
O aluno será avaliado, oficialmente, em três etapas, AV1, AV2 e AV3, sendo a cada 

uma delas atribuído grau de 0,0 a 10,0 pontos. Para aprovação nas disciplinas o aluno 
deverá atender às três condições a seguir: 

 
1- Obter notas iguais ou superiores a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 
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2- Média aritmética igual ou superior a 6,0, sendo consideradas apenas as duas 
maiores notas obtidas dentre as três etapas de AV3. A média aritmética obtida 
será o grau final do aluno. 

3- Presença em, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 
Cumpre salientar que as disciplinas práticas terão avaliações específicas de acordo 

com o plano de ensino de cada disciplina, conforme o book de planos de ensino do Curso 
de Graduação em Odontologia. 

 
20.3.2 Disciplinas online 

 
A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de 

competências, da capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e 
gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-
se de critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os 
alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo 
de formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de 
suas dificuldades. 

 
Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e 

questões para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a 
formação do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação 
é vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. 

 
Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o 

aluno produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços 
sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas 
de registrar os resultados obtidos pelos alunos. 

 
Avaliação Formativa 
 
A avaliação formativa e continuada consiste em uma prática educativa 

contextualizada, flexível, interativa, presente ao longo do curso, de maneira contínua e 
dialógica. Nesse sentido, avalia-se o conteúdo e sua forma de exposição, profundidade, 
tratamento e desdobramento, a partir de indicadores relacionados à concepção das 
tarefas/atividades/simulações solicitadas ao aluno e à experiência na ação colaborativa, 
sempre tendo por norte a autonomia e a cooperação como princípios básicos da educação. 

 
Como o ato de avaliar não se limita a testar, medir e quantificar, a avaliação 

formativa será realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado pelos 
alunos nas diferentes ações solicitadas, e tal percepção é compreendida como parte do 
processo de aprendizagem. Dessa forma, para se estabelecer um diagnóstico acerca da 
formação do discente, serão observados os trabalhos a serem desenvolvidos na sala de 
aula virtual, envolvendo fórum de dúvidas, ambiente de tutoria, atividades, leituras e 
exercícios sob a orientação dos tutores a distância (on-line), que registram e acompanham 
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as atividades realizadas pelos alunos, a fim de melhor planejar suas ações e promover 
estratégias de intervenções pedagógicas. 

 
O desempenho e o progresso do aluno são acompanhados continuamente pelo 

tutor a distância e, através dos relatórios gerenciais de desempenho, pelo coordenador do 
curso. Tal diagnóstico permite rever a abordagem dos conteúdos, a seleção do material 
didático, a composição/concepção da avaliação somativa e, inclusive, a necessidade de 
ampliar o programa de reforço acadêmico. 

 
Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que 

favorece o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo 
a aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação. 

Nesse sentido, foram desenvolvidas diversas atividades entremeadas ao conteúdo 
online 

 para verificação da aprendizagem, de forma a permitir ao aluno verificar seu 
desempenho acadêmico nas temáticas abordadas no conteúdo. Todas as 
atividades/exercícios possuem opção de “gabarito”. Em outras palavras, o aluno é 
estimulado a verificar sua aprendizagem e, ao final de cada atividade, tem à disposição a 
possibilidade de verificar o padrão de resposta esperado e os comentários do professor 
conteudista, responsável pela proposta de verificação de conteúdo. 

 
Avaliação Somativa 
 
No que tange a avaliação somativa, a avaliação da aprendizagem dos alunos nas 

disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e AVS, sendo a cada uma delas 
atribuído o grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

 
As avaliações somativas são realizadas de forma presencial (provas), elaboradas 

para cada disciplina do curso em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o 
discente realiza as provas AV e/ou AVS. 

 
As avaliações presenciais são compostas por questões dissertativas e objetivas de 

múltipla escolha. As questões dissertativas privilegiam o desenvolvimento de 
competências e habilidades, bem como a capacidade de construir conhecimentos teóricos, 
técnicos e aplicados. Essas avaliações são corrigidas pelos tutores a distância alocados nas 
disciplinas/turmas do curso. 

 
A partir do momento em que o aluno conclui sua avaliação (prova), o sistema gera 

automaticamente uma transferência de dados para o SIA, no qual cada tutor a distância, 
responsável pela disciplina/turma, possui um perfil de usuário-gestor. Sendo assim, cada 
tutor a distância tem acesso à avaliação dos alunos de suas turmas, podendo gerar 
estatísticas de aproveitamento por questão e por turma. 

 



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 136 de 214 

 

Caso o aluno não obtenha o aproveitamento acadêmico necessário para a 
aprovação na AV, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que tem por objetivo 
oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na AV. 
Inclusive, antes de realizar a AVS o aluno poderá rever as aulas e interagir no fórum de 
dúvidas para essa etapa avaliativa. Poderá ainda sanar suas dúvidas pela ferramenta 
Central de Mensagens que permite contato direto com o tutor on-line. 

 
As provas de AV e AVS são realizadas presencialmente, no campus do aluno, nos 

laboratórios de informática. Dessa maneira, cada aluno pode agendar previamente a data, 
hora e local que deseja realizar sua avaliação, garantindo-se assim a possibilidade de 
abranger todo o corpo discente de maneira individualizada. 

 
Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior 

a 6,0 (seis). Este resultado será a soma de uma das provas presenciais (AV ou AVS) com a 
nota de participação. Caso o aluno realize as duas provas presencias (AV e AVS) será 
considerada, para a avaliação da aprendizagem na disciplina, a maior nota obtida. 

 
Avaliação Parcial (AP): há ainda a aplicação de uma avaliação parcial, após a quinta 

aula, no ambiente virtual da aprendizagem, para que os alunos possam se autoavaliar e 
verificar, ao longo do processo de ensino, o seu processo de aprendizagem e de construção 
do conhecimento, favorecendo o exercício da análise crítica, da percepção do seu 
crescimento, permitindo a aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua 
própria formação. A AP é composta por 10 questões (10 questões objetivas). 

 
A avaliação parcial - AP, terá grau de até 2,0 pontos extras. Esta será acrescida à 

média geral desde que tenha obtido nota igual ou superior a quatro (4,0) na AV. Cabe 
ressaltar que a média final está limitada a dez (10,0) pontos máximos. 

 
Os resultados da AP são analisados pelo coordenador de curso, professor 

conteudista e tutores a distância para o planejamento de ações pedagógicas, tanto no que 
concerne às ações de recuperação paralela dos discentes, quanto aos aspectos de melhoria 
do material didático, dos planos de ensino, dos conteúdos e das questões das avaliações. 
Tal diagnóstico permite rever a abordagem dos conteúdos, a seleção do material didático, 
a composição/concepção da avaliação presencial e, inclusive, a necessidade de ampliar o 
programa de reforço acadêmico ou nivelamento. 

 
20.3.3 Atividades Estruturadas 

 
Atividades Estruturadas, embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, 

de 2 de julho de 2007, implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir 
do trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar a articulação entre a 
teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a este 
propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como mediador 
entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno. 
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O currículo do curso foi concebido como um conjunto integrado e articulado de 

situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos 
são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a 
formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica.  

 
No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma 

interdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a criação do 
sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 
informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Para 
tanto, as atividades devem ser estruturadas em projetos, bem como por resolução de 
problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar análises, sínteses, inferências, 
generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas propostas devem 
constituir desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e 
valores. 

 
As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade, 

propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos 
aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, 
situa-se a problematização que possibilita uma visão pluralista, tendo como ponto de 
partida o questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de 
produzir conhecimento. Os alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de 
conceitos, quando os examinam minuciosamente; articular essas aquisições à medida que 
as relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas aquisições na prática.  

 
O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações e, 

sim, a investigação e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio 
conhecimento por meio da participação ativa neste processo.  

 
Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, 

reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O 
fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente o seu próprio 
conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, 
com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela 
informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos 
específicos de aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas 
e consequências, identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, 
selecione métodos e técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc.  

 
Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma 

mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade-educação-trabalho, com o 
planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno 
e do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com 
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a diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes 
modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender.  

 
Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas 

sempre no mesmo sentido: Prática/Realidade-Reflexão-Teoria-Seleção de Princípios e 
Métodos para Ação Futura - Nova Prática/Transformação da Realidade. 

 
Sendo assim, na concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple 

atividades estruturadas, alguns passos devem ser trilhados: 
 
• Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias;  
• Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o 

desenvolvimento de tais conjuntos de conteúdos/competências;  
• Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da organização 

anterior;  
• Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem 

como estruturas pedagógicas dinâmicas orientadas por determinados objetivos 
comuns de aprendizado;  

• Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as 
atividades estruturadas supervisionadas. Obs: As atividades poderão ser 
interdisciplinares, ou seja, uma mesma atividade poderá atender várias 
disciplinas;  

• Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio 
cotidiano social do aluno e do trabalho profissional, que incentivem a reflexão, a 
busca de conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas curriculares que 
contemplem atividades estruturadas, e que reverterão em ação. 

 
São exemplos de atividades que não podem ser consideradas atividades 

estruturadas aquelas em que o professor é o principal ator, quando faz demonstrações, 
resumos, sínteses etc; as que estão descontextualizadas dos conteúdos das disciplinas a 
que se referem; e as que não têm caráter significativo.  

 
As atividades estruturadas estarão relacionadas e contextualizadas no âmbito da 

disciplina, enquanto as atividades complementares referem-se ao curso como um todo e à 
formação geral do aluno. 

 
 
 

21 APOIO AO DISCENTE 
 
O Curso de Bacharelado em Odontologia segue as políticas e diretrizes 

institucionais adotadas pelo Centro Universitário Estácio de Brasília para efetivar o apoio 
pedagógico aos seus alunos, acreditando que, para que o estudante possa se desenvolver 
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em sua plenitude acadêmica, é necessário associar, à qualidade do ensino ministrado, 
ações efetivas de atendimento ao estudante. 

 
As políticas de atendimento ao estudante que são desenvolvidas no Centro 

Universitário Estácio de Brasília perseguem os seguintes objetivos: assegurar ao estudante 
os meios necessários ao pleno desenvolvimento acadêmico; implementar os programas e 
projetos articulados e integrados ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de estimular a 
educação continuada. 

 
Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno 

projetos com distintas finalidades: apoio pedagógico, apoio psicopedagógico, apoio aos 
alunos com necessidades educacionais especiais, assistência ao aluno, inserção no 
mercado de trabalho e acompanhamento ao egresso. 

 
 
21.1 PROJETOS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DIANTE DO DESEMPENHO DO 

ALUNO 

 
Existem projetos/programas institucionais que também serão desenvolvidos no 

curso de Odontologia tais como: 
 
  - Ambientação – o Centro Universitário Estácio de Brasília desenvolve atividades 

de recepção aos discentes, especialmente, aos calouros, com o objetivo de ambientá-los 
na Instituição e integrá-los com os acadêmicos em curso. Ao desenvolver as atividades de 
recepção aos calouros, a IES tem como prioridades ações sociais, a fim de evitar ações 
agressivas e acidentes. 

 
 - Nivelamento e cursos de extensão – tem como objetivos revisar conteúdos 

necessários ao bom desempenho acadêmico do aluno, oportunizar o estudo de aspectos 
determinantes para o cotidiano da sala de aula e integrar o discente na comunidade 
acadêmica. A finalidade deste programa é suprir conhecimentos prévios necessários para 
o ingresso do discente no cotidiano acadêmico, o Centro Universitário Estácio de Brasília 
oferece cursos de nivelamento em Matemática e Português e diversos cursos de extensão 
que contribuem para o desenvolvimento acadêmico do discente. A Instituição também 
propicia cursos de nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso. Dessa 
forma, outros conteúdos são propostos, de acordo com as necessidades detectadas pelos 
docentes e Coordenação do Curso. 

 
- Projeto Nova Chance – o Nova Chance é um programa de reforço que dá 

oportunidade ao calouro que obtiver nota menor do que 4,0 (quatro) na AV1 de estudar 
por meio de vídeo-aulas que retomam o conteúdo das seis primeiras semanas, a fim de 
realizar outra avaliação (AVR) que será somada à primeira nota e dividida por 2 (dois).  
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Sabe-se que a primeira nota (AV1) é muito importante para o calouro, pois além de 
evidenciar o desempenho inicial no curso sinaliza possíveis lacunas que precisam ser 
preenchidas, a fim de que ele melhore o aproveitamento nas outras avaliações. Além disso, 
o calouro encontra-se num processo de ambientação e adaptação ao contexto 
universitário. Se a nota da AV1 for menor do que 4,0 (quatro), essa situação é muito 
preocupante e pode indicar que o aluno perdeu algumas aulas, não estudou 
adequadamente ou teve outras dificuldades. Nesse caso, nada melhor do que uma       Nova 
Chance para o aluno estudar mais e avaliar o que aprendeu, evitando evasão ou 
reprovação. 

 
- Projeto avaliando o aprendizado - são exercícios na forma de simulados, oferecido 

no ambiente online e deve ser acessado pelo aluno, com login e senha do SIA, por meio do 
link http://simulado.estacio.br/alunos/ a qualquer hora, de qualquer computador, na 
semana para a qual foi agendado. São cinco (5) questões para o simulado de cada disciplina, 
geradas aleatoriamente, a partir dos conteúdos das aulas já ministradas, valendo um 
décimo (0,1) cada acerto. O somatório dos pontos, ao longo do semestre, valerá até dois 
(2) pontos extras na AV3, cujo valor máximo é de até 10 pontos. Os exercícios ou simulados 
do ‘Avaliando o Aprendizado’ ocorrem quatro vezes no semestre, organizados em ciclos 
que acontecem na terceira semana de cada mês. Os exercícios ou simulados do Avaliando 
o Aprendizado poderão ser feitos apenas nas semanas agendadas. 

 
- PREPARA AV - a entrada do aluno no Ensino Superior é marcada por desafios 

relacionados com a ambientação no meio acadêmico, mudança de rotina, novos 
conhecimentos, novas linguagens e formas de aprendizagem, entre outros. Essa realidade 
pode se tornar mais aguda quando o calouro encontra dificuldades para estudar e retomar 
o conteúdo das disciplinas, obtendo desempenho ruim nas avaliações iniciais.  

 
Tudo isso aponta para a necessidade de oferecer alternativas de acompanhamento 

ao aluno na sua preparação para a avaliação. Nesse sentido, o Projeto Prepara AV procura 
responder ao desafio de ajudar aos alunos que já nos exercícios do Avaliando o 
Aprendizado – Presencial apresentam desempenho insatisfatório, além daqueles que nem 
mesmo se valem dos simulados para estudar e se preparar para a AV. Assim, o Prepara AV 
consiste numa oferta de reforço aos calouros visando à retomada de conteúdo das 
primeiras semanas de aula e, consequentemente, melhor desempenho na A1.  

 
O reforço se dará por meio de aula tele transmitida ao vivo, acompanhada da 

realização de um chat para envio de dúvidas e mensagens dos alunos. O professor que 
conduzirá a aula apresentará uma revisão geral dos conteúdos críticos para a AV1 / AV2 e, 
com a mediação de outro docente no chat, responderá às perguntas dos alunos. Somado 
ao trabalho presencial do professor da disciplina em sala de aula, o Prepara AV torna-se, 
então, mais um recurso à disposição do aluno no processo ensino-aprendizado, valendo-se 
de metodologia e tecnologia inovadoras. 
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- Programa de convênios – o Centro Universitário Estácio de Brasília visa 
estabelecer convênios, com a finalidade de proporcionar aos discentes condições de 
intercâmbio com outras Instituições de Ensino, com empresas do setor privado e setor 
público a fim de propiciar vagas estágios, visitas técnicas, palestras e outras atividades 
referentes à iniciação científica e extensão. 

 
- Programa dependência - o programa de Dependência oferece ao aluno a 

oportunidade de reverter reprovações em prazo mais curto do que o exigido pela 
repetência da disciplina em um semestre letivo regular. Além de não impactar 
imediatamente o Histórico Escolar do aluno com uma reprovação, a inclusão da disciplina 
no programa de Dependência deve ser feita pelo próprio aluno no seu ambiente virtual. É 
feita uma Avaliação Presencial, que terá o valor de 10,0 (dez) pontos. 

 
- Monitoria - o Programa de Monitoria da Instituição visa inserir o aluno no processo 

de formação profissional, desenvolver habilidades para o ensino (descobrir vocação 
docente) e o enriquecimento da formação acadêmica. O objetivo da Monitoria é propiciar 
ao aluno oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira docente nas funções 
de Ensino, Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão, possibilitando o conhecimento e a 
prática de atividades pedagógicas. O Programa possui regulamento específico, se constitui 
no conjunto de atividades relacionadas à prática da docência, visando ao aperfeiçoamento 
didático-pedagógico do aluno, por meio do acompanhamento do professor da disciplina, 
para a qual o acadêmico foi selecionado. 

 
 
21.2 PROGRAMAS DE APOIO ACADÊMICO 

 
O Centro Universitário Estácio de Brasília desenvolve projetos e programas de 

desenvolvimento acadêmico junto ao corpo discente. Dentre estes programas, destacam-
se: 

 
PROGRAMA DE MONITORIA – objetiva proporcionar ao educando oportunidade de 

vivenciar o exercício do magistério, na expectativa de poder influenciá-lo na escolha por 
essa nobre profissão, à medida que, no papel de monitor desempenha as funções de 
ensino, pesquisa e extensão. O monitor tem o papel fundamental no apoio aos discentes, 
pois participa da elaboração dos planos de trabalho com o professor responsável, auxilia o 
professor na realização de trabalhos e experimentos, estando apto a auxiliar os discentes, 
orientando e esclarecendo dúvidas em atividades de classe, campo, laboratório e demais 
atividades propostas pelo docente.   

 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – o Programa de Iniciação Científica está a 

serviço do Ensino e da Extensão, funcionando como uma abordagem metodológica, sob a 
forma de prática investigativa, para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem 
e atividade de extensão. O Programa de Iniciação Cientifica do Centro Universitário Estácio 
de Brasília tem como objetivo propiciar a inserção dos alunos no processo de investigação 
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cientifica, despertando interesse, ativando vocações e mobilizando talentos entre 
estudantes de graduação, preparando-os para a educação continuada.   

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – o objetivo do TCC é despertar no 

acadêmico a investigação científica do profissional que está se formando, criando uma 
consciência crítico-analítico. A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso/Orientação à 
Monografia, conforme nomenclatura específica dos cursos, visa propiciar, ao acadêmico 
dos últimos semestres a oportunidade de desenvolvimento de trabalho científico, em uma 
área específica de sua escolha sob orientação de um docente da área. O TCC será regido 
por regulamentação própria (em anexo) podendo ser apresentado como monografia, 
artigo científico, projeto, produto, eventos ou similares. 

 
PROJETOS DE EXTENSÃO – os projetos/cursos de Extensão proporcionam ao corpo 

discente a oportunidade de capacitação e participação em cursos e atividades, além de 
suas atribuições regulares, bem como ampliar suas atribuições de responsabilidade social 
(regulamento em anexo). 

 
ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES - AACs – as Atividades Acadêmicas 

Complementares são componentes curriculares de caráter acadêmico, científico e cultural, 
e o foco principal é o estímulo à prática de estudos independentes, transversais, opcionais 
e interdisciplinares. Estão expressas em resolução específica. As AACs promovem a 
articulação com as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do 
estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. As 
Atividades Acadêmicas Complementares constantes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos 
da IES obedecem aos seguintes princípios e diretrizes: 

 

• Flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante a adoção de 
estratégias acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no 
estudante a necessidade de interação com outras áreas do saber e, de modo 
especial, com o mundo do trabalho e da cultura, desde o início do curso; 

• Estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento 
reflexivo do estudante e à criação cultural, mediante incentivo à 
permanente e contextualizada atualização profissional; 

• Promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando 
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica, incentivando-os a estabelecer com a 
comunidade uma relação de reciprocidade. 

 
21.2.1 Assessoria de Cooperação Internacional – ACI 

 
O Centro Universitário Estácio de Brasília conta com uma Assessoria de Cooperação 

Internacional – ACI (http://portal.estacio.br/quem-somos/assessoria-de-cooperacao-
internacional/), que tem como objetivo promover ações no sentido de estimular as 
relações internacionais e intercâmbio do corpo discente, docente e administrativo, 

http://portal.estacio.br/quem-somos/assessoria-de-cooperacao-internacional/
http://portal.estacio.br/quem-somos/assessoria-de-cooperacao-internacional/
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contribuindo para o desenvolvimento acadêmico, científico, tecnológico, cultural e pessoal 
de todos os envolvidos. 

 
A ACI trabalha no sentido de estabelecer convênios com Instituições estrangeiras 

para programas de mobilidade bilateral de alunos de graduação e pós-graduação; reunir 
informações sobre internacionalização; gerir programas de intercâmbio de alunos de 
graduação e pós-graduação; estabelecer uma rotina de monitoramento de oportunidades 
em educação e pesquisa internacionais, para posterior divulgação ao público específico 
(alunos, docentes, administrativos); estimular visitas de pesquisadores-visitantes para 
colaboração científica com docentes da Estácio, em especial nos Programas de Pós-
Graduação stricto sensu; e estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa com 
instituições ou pesquisadores estrangeiros. 

 
21.2.2 Inserção no Mercado de trabalho 

 
Para desenvolver ações de inserção dos alunos e graduados no mercado de trabalho 

e promover a ampliação da sua empregabilidade, o curso conta com o Espaço Carreiras que 
executa suas ações pautadas na Política da área de Empregabilidade do Centro 
Universitário Estácio de Brasília, oferecendo atendimento Virtual: 

 
1. Portal de vagas de Estágios e Empregos: Através de um sistema informatizado, 

o  Portal de Vagas da Estácio mantém uma parceria com mais de 30 mil empresas para a 
oferta e divulgação de vagas. Legaliza e acompanha o desenvolvimento dos estágios, como 
determina a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços são prestados 
gratuitamente. 

 
O sistema é seletivo. As vagas são previamente definidas por curso, campus, 

coeficiente de rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que 
atendam o perfil solicitado pela empresa recebem e-mails contendo as vagas mais 
aderentes ao seu perfil. 

 
2. Plataforma Estácio Carreiras: Trata-se de um ambiente online para alunos e 

graduados da instituição contando com atendimento online que abordam os temas de 
orientação de carreira dando dicas de como elaborar um bom currículo e de como 
potencializar as suas qualidades numa entrevista ou processo seletivo.  

O Estácio Carreiras pode ser acessado por meio do site 
www.estaciocarreiras.com.br. 

 
21.2.3 Acompanhamento ao egresso 

 
Com foco na empregabilidade de seus alunos e egressos, o Centro Universitário 

Estácio de Brasília por meio da área de Empregabilidade, disponibiliza diversas ferramentas 
em sua plataforma online, denominada Estácio Carreiras (www.estaciocarreiras.com.br) 
para auxiliar o aluno em sua inserção no mundo do trabalho. São elas: 

http://www.estaciocarreiras.com.br/
http://www.estaciocarreiras.com.br/
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• Portal de Vagas: Exclusivo para seus alunos e egressos, tem parceria com mais 

de 30 mil empresas que publicam suas oportunidades de estágios e empregos 
diariamente no site:  http://www.vagasestacio.com.br/ 

• Orientador de carreiras –  Online: Ambiente virtual, onde o aluno ou o egresso 
interage com Consultores de Carreira em tempo real via chat ou por e-mail, 
recebendo orientação de carreira, explicações sobre legislação de estágio e todas 
as informações necessárias para que tenha sucesso profissional. O acesso é 
realizado no site: http://www.estaciocarreiras.com.br/orientacao/  

• Estácio Acredita: Curso online gratuito, que oferece um conjunto de palestras 
com foco no desenvolvimento das competências mais solicitadas pelas 
empresas. Profissionais renomados trazem informações que ampliam a 
empregabilidade dos alunos para atuarem competitivamente no mundo de 
trabalho. O site é: http://www.estaciocarreiras.com.br./cursos-de-orientacao-
profissional/ 

• Medalha Alumni Diamante: Egressos de destaque são reconhecidos pela Estácio 
e recebem a Medalha Alumni Diamante nas formaturas dos alunos atuais, em 
grandes eventos realizados nas unidades e em eventos corporativos da Estácio. 
http://www.estaciocarreiras.com.br/relacionamento/alumni/ 

  

http://www.vagasestacio.com.br/
http://www.estaciocarreiras.com.br/orientacao/
http://www.estaciocarreiras.com.br./cursos-de-orientacao-profissional/
http://www.estaciocarreiras.com.br./cursos-de-orientacao-profissional/
http://www.estaciocarreiras.com.br/relacionamento/alumni


Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 145 de 214 

 

 
21.2.4 Atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais 

 
Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do 

aluno com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política 
institucional, o Centro Universitário Estácio de Brasília buscará aprimorar ações para 
manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar, aos 
alunos com necessidades educacionais especiais, as condições necessárias para o seu pleno 
aprendizado e sua permanência no Centro Universitário Estácio de Brasília, através de uma 
prática pedagógica voltada para a aprendizagem desses alunos.   

 
Para garantir a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, o Centro 

Universitário Estácio de Brasília está atento à necessidade da remoção das barreiras nas 
comunicações (Lei nº 10.098/2000), a ajudas técnicas necessárias que permitam o acesso 
às atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais 
pessoas.  

 
Com vistas a ampliar a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, a 

IES implantou o Núcleo de Acessibilidade, Psicopedagógico e Inclusão – NAAP, com as 
seguintes atribuições: 

 
a) Promover a acessibilidade arquitetônica, atitudinal, pedagógica, 

comunicacional e digital para estimular o desenvolvimento de uma cultura 
inclusiva, que quebre preconceitos, estereótipos e discriminações 

b) Garantir o atendimento agendado nos 2 Campi do Centro Universitário 
Estácio de Brasília  

c) Promover o esclarecimento da comunidade acadêmica quanto à legislação 
brasileira para pessoas com deficiência. 

d) Fornecer assessoria aos diversos órgãos da Instituição, com relação às 
questões que envolvem acessibilidade e inclusão. 

e) Sensibilizar e informar a comunidade acadêmica, por meio da promoção de 
eventos, sobre a necessidade de reconhecimento do direito à acessibilidade, 
inclusive com a contribuição de todos para a redução dos obstáculos para a 
pessoa com deficiência (ajudar no reconhecimento de espaços, evitar a 
obstrução de espaços, o uso de vagas exclusivas etc.). 

f) Propor projetos, programas, ações, equipamentos, recursos, serviços e 
encaminhamentos que promovam o acesso, permanência e participação 
dos estudantes com necessidade de atendimento diferenciado, inclusive 
articulando as atividades de ensino/pesquisa/extensão.  

g) Propor projetos, programas, ações, equipamentos, recursos, serviços e 
encaminhamentos necessários para orientação aos docentes e para os 
colaboradores técnico-administrativos. 

h) Orientação sobre a adequação e uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TICS pelos estudantes com deficiência. 
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i) Contribuir para a formulação de práticas e políticas pedagógicas no âmbito 
da educação inclusiva e acessibilidade. 

j) Buscar alternativas para oferecimento do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). 

k) Divulgar, junto ao corpo docente, o tipo de apoio e/ou recursos disponíveis 
na biblioteca para facilitar o atendimento às Pessoas com deficiência 
auditiva e visual.  

l) Promover cursos de formação continuada para professores e colaboradores 
técnico-administrativos, voltados para o Atendimento Educacional 
Especializado - AEE, proporcionando acesso à literatura e informações e 
qualificando-os para um atendimento adequado; 

m) Identificar metodologias de ensino que possam melhorar e/ou reduzir as 
todas as barreiras para os alunos com deficiência. 

n) Orientar os coordenadores para que informem ao NAAP, no início de cada 
semestre, sobre a existência de alunos com deficiência, sugerindo um 
contato dos mesmos com o Núcleo. 

o) Oferecer apoio pedagógico a coordenadores e professores, mantendo um 
canal de comunicação entre eles e os estudantes com deficiência.  

p) Propor atividades para apoiar, complementar e suplementar os serviços 
educacionais.  

q) Acompanhar e atualizar as orientações encaminhadas para os docentes 
sobre os procedimentos metodológicos em sala de aula presencial. 

r) Identificar e acompanhar a situação dos alunos com deficiência. 
s) Divulgar as ações de inclusão nos Campi.  
t) Preparar/Auxiliar a inserção dos alunos com deficiência no mercado de 

trabalho, com a realização de oficinas sobre Planejamento de Carreira, 
Elaboração do Curriculum Vitae, Entrevista para Emprego e outras situações 
que se fizerem necessárias. 

 
A Instituição estará atenta ainda para as normas quanto ao tratamento a ser 

dispensado a professores, alunos, servidores e empregados com deficiência. Destacamos 
ainda que o Centro Universitário Estácio de Brasília se compromete a, no caso de vir a ser 
solicitada e até que o aluno com deficiência auditiva conclua o curso:  

 
a) Propiciar intérprete de Sinais/Língua Portuguesa, especialmente quando da 

realização e revisão de provas; 
b) Adotar flexibilidade na correção de provas escritas;  
c) Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa;  
d) Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do aluno com deficiência auditiva. 
 
Importante ainda é instruir professores e funcionários para que possam estar 

preparados para receber e lidar com os portadores de deficiência visual e/ou auditiva que 
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necessitam de cuidados específicos. Destaca-se a inclusão, nas matrizes curriculares dos 
Cursos, da disciplina Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão. 

 
21.2.4.1 Apoio Psicopedagógico 

 
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAAP) do Centro Universitário Estácio de 

Brasília revela sua clareza e compromisso enquanto Instituição de Ensino Superior, de 
reduzir a distância entre a ciência cada vez mais complexa e a formação cultural básica, a 
ser provida pela escolarização, contribuindo com a formação de pessoas que possam 
participar das decisões primordiais que dizem respeito aos interesses individuais e 
coletivos. O trabalho consiste em auxiliar o aluno, através de aconselhamento psicológico 
individual para que o mesmo possa ter um equilíbrio emocional e consiga superar suas 
dificuldades, proporcionando ao aluno um maior desempenho nas suas atividades 
acadêmicas.  

 
O NAAP também atua na proteção dos direitos da pessoa com transtorno do 

espectro autista, conforme disposto na LEI N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Para o 
integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais nacionais 
e a busca de novas formas de responder aos proclamamos de uma Educação Inclusiva que 
garantam os direitos do aluno com necessidades educacionais especiais, o Centro 
Universitário Estácio de Brasília implantou uma política institucional para assegurar a estes 
alunos a acessibilidade atitudinal, física e pedagógica que materializam os princípios da 
inclusão educacional, possibilitando não só o acesso, mas condições plenas de participação 
e aprendizagem a todos os estudantes com sucesso, no ensino superior. 

 
As práticas educacionais inclusivas revelam que a inclusão educacional não é do 

interesse apenas dos estudantes que demandam atendimento diferenciado, haja vista que 
a inserção desse alunado nos espaços educacionais comuns exige das IES novos 
posicionamentos e procedimentos de ensino. 

 
A referida política institucional não só contempla a eliminação de barreiras 

pedagógicas através de documento orientador sobre procedimentos metodológicos e 
avaliativos diferenciados destinados aos docentes, com vistas às suas práticas pedagógicas, 
bem como dispõe de determinações para eliminação das tradicionais barreiras físicas em 
seus campi, uma vez que, também, sua preocupação vai além da sala de aula, pois, consta, 
da referida política orientações para os gestores de campi com a finalidade de permitir a 
esses alunos a acessibilidade aos diferentes espaços físicos dos campi. 

 
21.2.5 Representação discente 

 
A importância da representatividade discente está evidenciada pela inclusão da 

participação dos discentes nos colegiados dos cursos, na Comissão Própria de Avaliação - 
CPA Central e pela presença da representação estudantil nos órgãos colegiados: CONSEPE 
e CONSUNI, onde é possível consolidar o acesso dos estudantes à Direção da Instituição e 
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a seus órgãos técnicos de decisão para a formalização das propostas que representem o 
anseio dos estudantes no que tange às suas necessidades e interesses vinculados à 
trajetória acadêmica e à inserção profissional. 

 
21.2.6 Acompanhamento ao egresso 

 
O Centro Universitário Estácio de Brasília vem acompanhando a trajetória de seus 

egressos, quanto a sua vivência profissional através de seus avanços e vitórias, 
investigando, também, as dificuldades que se relacionem à sua formação acadêmica. 

 
Com foco na empregabilidade de seus alunos e egressos, por meio da área de 

Empregabilidade, e o Centro Universitário Estácio de Brasília disponibiliza diversas 
ferramentas em sua plataforma online, denominada Estácio Carreiras 
(www.estaciocarreiras.com.br) para auxiliar o aluno em sua inserção no mundo do 
trabalho. Como exemplos, podemos citar: 

 

 Portal de Vagas: exclusivo para seus alunos e egressos, tem parceria com 
mais de 30 mil empresas que publicam suas oportunidades de estágios e 
empregos diariamente no site http://www.vagasestacio.com.br/. 

 Orientador de carreiras  Online: ambiente virtual, onde o aluno ou o 
egresso interage com Consultores de Carreira em tempo real via chat ou por 
e-mail, recebendo orientação de carreira, explicações sobre legislação de 
estágio e todas as informações necessárias para que tenha sucesso 
profissional. O acesso é realizado no site 
http://www.estaciocarreiras.com.br/orientacao/ . 

 Estácio Acredita: curso on-line gratuito, que oferece um conjunto de 
palestras com foco no desenvolvimento das competências mais solicitadas 
pelas empresas. Profissionais renomados trazem informações que ampliam 
a empregabilidade dos alunos para atuarem competitivamente no mundo 
de trabalho. Disponível no site http://www.estaciocarreiras.com.br./cursos-
de-orientacao-profissional/. 

 Medalha Alumni Diamante: egressos de destaque são reconhecidos pela 
Estácio BRASÍLIA e recebem a Medalha Alumni Diamante nas formaturas dos 
alunos do período corrente, em grandes eventos realizados no campus e em 
eventos corporativos da Instituição. As informações completas sobre o 
projeto estão disponíveis em: 
http://www.estaciocarreiras.com.br/relacionamento/alumni/ 

 
 

http://www.estaciocarreiras.com.br/
http://www.vagasestacio.com.br/
http://www.estaciocarreiras.com.br/orientacao/
http://www.estaciocarreiras.com.br./cursos-de-orientacao-profissional/
http://www.estaciocarreiras.com.br./cursos-de-orientacao-profissional/
http://www.estaciocarreiras.com.br/relacionamento/alumni/
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22 ATENDIMENTO AO DOCENTE E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
 
O Coordenador do Curso possui atribuições definidas no Regimento da IES e uma 

atuação eficaz que atende aos questionamentos e às solicitações docentes tornando a 
condução do curso em linha coerente e sistemática. O Coordenador será o ponto de 
contato com os docentes e discentes, cabendo-lhe a responsabilidade da concepção do 
projeto que será construído coletivamente pela comunidade acadêmica do curso e Núcleo 
Docente Estruturante (NDE).  

 
O Coordenador promoverá reuniões que permitam aos professores discutir, 

planejar e elaborar as ações, como visitas técnicas, participação em palestras, cursos 
abertos à comunidade local e aos discentes ministrados pelos alunos para uma sociedade 
carente, que serão implementadas não só para que o curso respeite as orientações de 
caráter geral, como contemple e privilegie parcerias com o objetivo de promover a 
integração da instituição com a comunidade local, contribuindo para a melhoria do curso. 

 
Para que este projeto seja exequível, não apenas alunos, professores, espaços 

físicos e recursos materiais são necessários. Com relação aos recursos humanos, além dos 
docentes, um corpo técnico-administrativo especializado e atencioso faz-se fundamental. 

 
A Organização e Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília estão em 

consonância com o seu PDI e PPI, o que determina as políticas, diretrizes e ações de gestão 
para alcançar os objetivos traçados no planejamento. A estrutura organizacional suporta 
as funções administrativas para o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, com um corpo técnico preparado para atender aos objetivos propostos. 

 
O corpo técnico-administrativo tem por objetivo dar suporte às coordenações e ao 

corpo docente do curso no que se refere à administração acadêmica, até mesmo criar as 
condições necessárias ao funcionamento da instituição. Com relação às Coordenações dos 
Cursos, existem vários funcionários para assessorá-la. O apoio desses funcionários é 
fundamental para o desenvolvimento do projeto pedagógico, contribuindo para a 
implementação das rotinas referentes à dinâmica intrínseca dos Cursos. 

 
Quanto à comunicação institucional, os canais internos e externos de comunicação 

e informação da IES são otimizados para que a comunidade acadêmica e a sociedade 
tenham acesso às informações. A Instituição utiliza todas as bases de informações para 
tomar decisões que visem à melhoria e ampliação dos programas ofertados. 
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23 A GESTÃO ACADÊMICA – ADMINISTRATIVA DO CURSO 
 
A gestão do Curso de Bacharelado em Odontologia do Centro Universitário Estácio 

de Brasília tem como compromissos básicos norteadores de suas ações a articulação das 
atividades de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão e a busca constante da 
qualidade acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa 
que favorece a agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o 
cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas 
na IES. Nesta perspectiva e em coerência com a estrutura organizacional do Centro 
Universitário Estácio de Brasília, o Curso de Bacharelado em Odontologia apresenta a 
seguinte organização: 

 

 
FIGURA 1 ORGANOGRAMA ACADÊMICO-ADMINSITRATIVO DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

 
 
23.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 
O Ministério da Educação por meio da Portaria nº 147/2007, no artigo 3º, inciso II, 

instituiu que o NDE “é responsável pela formulação do Projeto Pedagógico dos Cursos, sua 
implementação e desenvolvimento” e em atendimento a Resolução nº 01 de 17 de junho 
de 2010 que normatiza o NDE em seus artigos 1º, 2º e 3º. 

 
O NDE é um órgão consultivo composto por um grupo de docentes, com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e 
contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

 
O objetivo principal do NDE é auxiliar o Colegiado do Curso, a Coordenação do Curso 

e o Corpo Docente na consolidação do projeto pedagógico de curso, de acordo com a 
legislação vigente. 
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Os professores que integrarão o NDE serão responsáveis pela formulação da 

proposta pedagógica do Curso e pelo desenvolvimento do curso, estando vinculados às 
suas atividades essenciais, entre elas: docência, orientação de pesquisa e extensão e 
atualização do próprio Projeto Pedagógico. 

 
A composição do NDE obedece ao determinado na Resolução CONAES Nº1/2010.   
 
O NDE do curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio de Brasília possuirá 

no mínimo, 5 docentes do curso, todos os membros atuam em regime de tempo integral 
ou parcial (mínimo de 20% em tempo integral) com pelo menos 60% de seus membros 
possuem titulação stricto sensu e tem o coordenador de curso como integrante. 

 
A composição do NDE deverá ser escolhido pelo Colegiado de Curso, em 

conformidade com os parâmetros estabelecidos pela IES e com os parâmetros de avaliação 
e de regulação educacionais vigentes. 

 
O NDE atua no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, Realiza 

estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de 
aprendizagem na formação do estudante. Faz análise da adequação do perfil do egresso, 
considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho e mantém parte de seus 
membros desde o último ato regulatório. 

 
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso tem como missão criar, implantar e 

consolidar o Projeto Pedagógico do Curso. Ele responde pela concepção e diretrizes 
norteadoras do curso em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 
O compromisso básico norteador de suas ações é a articulação para as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, garantindo adequada operacionalização, na busca 
constante da qualidade acadêmica bem como zelar pela integração curricular 
interdisciplinar. 

 
O NDE está em permanente articulação com os professores responsáveis pelas 

atividades acadêmicas articuladas à formação dos alunos tais como: estágio 
supervisionado, atividades de iniciação científica e pesquisa, atividades de extensão e 
trabalho de conclusão de curso, zelando, assim, pela integração curricular interdisciplinar 
entre as atividades de ensino constantes no currículo. 

 
São competências do NDE: 
 

I. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais e/ou Catálogo 
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia para os cursos de graduação; 

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 
atividades de ensino constantes do currículo;  
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III. propor alterações no Projeto Pedagógico do curso, com foco na 
contextualização local e na regionalização, submetendo-as à aprovação do 
Colegiado de Curso e aprovação final do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão - CONSEPE; 

IV. analisar os resultados das avaliações internas e externas (ISA – Índice de 
Satisfação do Aluno, ENADE, CPC – Conceito Preliminar dos Curso e CC –
Conceito do Curso oriundo de visitas in loco do MEC) e produzir plano de 
ação; 

V. produzir relatório de adequação das bibliografias básica, bibliografia 
complementar e periódicos por disciplina, indicado o quantitativo 
necessário por componente curricular, comprovando a compatibilidade, 
entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que 
utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura 
de acesso) disponível no acervo; 

VI. analisar a aderência do corpo docente à disciplina e criar relatórios 
comprovando a adequação, considerando formação acadêmica, a 
experiência profissional, e experiência docente no ensino superior; 

VII. realizar estudos periódicos quantitativos e qualitativos quanto ao número 
de vagas do curso considerando a adequação à dimensão do corpo docente 
e às condições de infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a 
pesquisa; 

VIII. criar plano de ação semestral e acompanhar a execução das ações 
corretivas, quando for o caso; 

IX. promover a supervisão didática do curso; 
X. acompanhar, conforme programação do Gestores Nacionais dos Cursos, as 

postagens dos Planos de Aula, as revisões de Planos de Ensino, bem como 
participar da discussão nos tópicos respectivos do fórum no SGC;  

XI. divulgar os Planos de Aula postados no SGC aos professores das respectivas 
disciplinas, organizando as opiniões daqueles docentes para, 
posteriormente, levá-las ao fórum de discussão, permitindo assim a 
participação, por extensão, dos professores que não pertencem ao NDE;  

XII. liderar discussões sobre grupos de disciplinas junto aos professores 
aderentes a cada uma delas, inserindo as conclusões do grupo nos 
respectivos tópicos do fórum no SGC; 

XIII. aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso, garantindo a 
regionalização quando pertinente; 

XIV. aprovar o regulamento de Estágio, de Trabalho de Conclusão de Curso e de 
outras atividades do curso quando previstas em seu Projeto Pedagógico, 
seguindo as DCN/ Catálogo dos Cursos Superiores de Tecnologia, e dos 
Conselhos Profissionais; 

XV. definir e implementar mecanismos de acompanhamento e avaliação do 
curso; 
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XVI. manifestar-se, em parecer ou informação, acerca de assuntos sobre os quais 
tenha sido consultado pela Reitoria, Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão - CONSEPE ou Conselho Superior Universitário - CONSUNI; 

XVII. garantir a adequação do perfil do egresso considerando as DCN e o Catálogo 
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, e as novas demandas do 
mundo do trabalho; 

XVIII. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 
mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 
conhecimento do curso; 

XIX. participar das visitas in loco de avaliadores do MEC/INEP, qualquer que seja 
o campus visitado; 

XX. acompanhar o sistema Simulador Pedagógico quanto à infraestrutura física 
e recursos pedagógicos dos laboratórios, e indicar solicitação de 
equipamentos quando necessário; 

XXI. desenvolver as condições para a criação de grupos de pesquisa no âmbito 
do curso; 

XXII. divulgar as informações e as atividades da coordenação entre os membros 
do corpo docente e corpo discente; 

XXIII. propor, garantir a execução e avaliar Atividades Acadêmicas 
Complementares do curso; 

XXIV. avaliar o funcionamento do estágio curricular supervisionado do curso e do 
trabalho de conclusão do curso, quando previsto no PPC; 

XXV. analisar propostas e/ou criar Cursos de Pós-Graduação lato sensu na área do 
curso; 

XXVI. participar do processo de seleção docente do curso, sempre que convocado 
pela coordenação do curso. 

 
As deliberações do Núcleo Docente Estruturante deverão seguir para os órgãos 

competes conforme descrito abaixo: 
 

I. As Atas assinadas por todos os membros devem ser encaminhadas ao Pró-
Reitor de Graduação e postadas no SGC – para acompanhamento do Gestor 
Nacional de Curso; 

II. O Projeto Pedagógico do Curso atualizado deverá ser aprovado pelo 
Colegiado do Curso e homologado pelo Conselho Superior de Ensino, 
Pesquisa e Extensão- CONSEPE, por fim postado no SGC – Sistema de Gestão 
do Conhecimento; 

III. Os Regulamentos e Manuais no âmbito do curso deverão ser aprovado pelo 
Colegiado do Curso e homologado pelo Conselho Superior de Ensino, 
Pesquisa e Extensão- CONSEPE, por fim postado no SGC – Sistema de Gestão 
do Conhecimento; 

IV. O Cronograma de Atividades Acadêmicas deverão ser divulgados para o 
Corpo Docente e Corpo Discente por meio de  
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V. A proposta de criação do Curso de Pós-Graduação no âmbito do curso 
deverá ser aprovada pelo Colegiado do Curso e encaminhado para o Núcleo 
de Pós-Graduação, e finalmente para aprovação final pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE; 

VI. O Plano de Ação semestral aprovado pelo Colegiado do Curso deverá ser 
encaminhado para a Comissão própria de Avaliação e para o Pró-Reitor de 
Graduação no início e no final de cada semestre; 

VII. A mudança na composição do NDE após designação por meio de Portaria 
da Reitoria deve ser comunicada aos Gestores Nacionais dos Cursos, 
mantendo os dados atualizados no SGC – Sistema de Gestão do 
Conhecimento; 

VIII. A solicitação de equipamentos ou recursos pedagógicos devem ser 
encaminhadas para aprovação do Colegiado do Curso e posteriormente para 
Pró-Reitor de Administração e Finanças quem irá analisar a viabilidade junto 
a Mantenedora. 

 
Compete ao Presidente do NDE: 
 

I. convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive voto de 
qualidade10; 

II. registrar em ata, aprovada e assinada por todos os membros presentes e 
postar no SGC – Sistema de Gestão do Conhecimento; 

III. representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 
IV. encaminhar as deliberações do NDE aos órgãos competentes; 
V. designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

NDE; 
VI. coordenar a integração do NDE com os demais órgãos Colegiados e setores 

da instituição; e  
VII. indicar coordenadores para as atribuições de NDE. 

 
As reuniões ordinárias semanais/quinzenal do NDE do curso devem constar do 

planejamento acadêmico dos Campi, e suas atas devem ser encaminhadas ao Pró-Reitor 
de Graduação e ao Gestor Nacional de Curso. 

 
A convocação dos seus membros é com antecedência de pelo menos 48 (quarenta 

e oito) horas antes da hora marcada para o início da sessão e, sempre que possível, com a 
pauta da reunião. 

 
É vedado realização da sessão sem a presença de todos os membros do NDE. As 

decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos. O mecanismo de integração 
do NDE com o corpo docente será por meio da reunião de Colegiado de Curso, e com o 

                                                      

10 Voto de qualidade será utilizado quando houver empate na votação. 
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corpo discente será por meio de convocação pública para apresentação semestral dos 
resultados da avaliação institucional e das deliberações do NDE e do Colegiado do Curso. 

 
Assim, o NDE do Curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio de Brasília 

está composto por 5 (cinco) membros: o seu Coordenador mais 4 (quatro) professores 
pertencentes ao seu corpo docente, de maneira a ser constituído por 100% de seus 
membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu. 
Todos os membros do NDE estão em regime de trabalho de parcial ou tempo integral, 
sendo 33,3%dos docentes em Regime Integral e 66,7%parcial. 
 

 

 
A Instituição terá compromisso com a permanência dos docentes do NDE até, pelo 

menos, a renovação de reconhecimento do Curso. Dada a importância do NDE para o 
desenvolvimento, a qualificação e a consolidação do Curso, a direção da IES manterá esses 
docentes no Curso. 

 
O Centro Universitário Estácio de Brasília investirá na composição de um corpo 

docente com dedicação preferencial, cujo resultado de seu trabalho será a construção de 
uma carreira assentada na valorização acadêmica (titulação e produção científica). Isto 
contribuirá para a permanência dos docentes e para o estímulo à permanência dos 
integrantes do Núcleo Docente Estruturante até a renovação do reconhecimento do curso. 

 
Neste sentido, o Centro Universitário Estácio de Brasília estabelecerá uma relação 

articulada com o corpo docente, sem altas taxas de rotatividade, as quais dificultam a 
elaboração (com efetiva participação docente) de uma identidade institucional local. 

 
 
23.2 COLEGIADO DE CURSO 

 
O Colegiado de Curso, órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa do o 

Centro Universitário Estácio de Brasília, é constituído por todos os docentes do curso e 1 
(um) representante discente e terão suas competências aprovadas pelos Conselhos 
Superiores do o Centro Universitário Estácio de Brasília. 

 
São competências do colegiado: 
 

• Propor ao NDE as competências e habilidades, os objetivos do curso de acordo 
com as DCN´s e CNCT´s e a realidade local e regional; 

Regime de Trabalho Total     % 

INTEGRAL 5 33,3% 

PARCIAL 10 66,7% 

HORISTA 0 00 

Total Geral 15 100 

Titulação Total    % 

DOUTORADO 8 53,3% 

MESTRADO 7 46,7% 

ESPECIALISTA 0 00 

Total Geral 15 100 
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• Elaborar as diretrizes curriculares do curso e suas alterações, observando as 
orientações editadas pelo Poder Público, com indicação das disciplinas que o 
compõe e a respectiva carga horária, para aprovação dos órgãos 
competentes; 

• Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos cursos e suas 
respectivas ementas, objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação e 
referências; 

• Propor ao Coordenador do Curso providências necessárias à melhoria do 
ensino ministrado no curso; 

• Promover a avaliação do curso, na forma definida pelo Regimento Interno; 
• Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação; 
• Dar ciência aos discentes das discussões em pauta; 
• Discutir e decidir situações de alunos no âmbito do curso;  
• Propor e aprovar regulamentos e manuais no âmbito do curso; 
• Exercer as demais funções que lhe são explícitas ou implicitamente, 

conferidas pelo regimento. 
 
O Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes por semestre, e, 

extraordinariamente, por convocação do Coordenador de Curso ou por 1/3 (um terço), 
pelo menos, de seus membros. Nas reuniões do colegiado são discutidas questões que 
envolvam os alunos, os docentes, e o curso, para posteriormente deliberação e aprovação 
das propostas do Núcleo Docente Estruturante (NDE).  Todas as reuniões são registradas 
em atas e devidamente assinadas por todos os presentes. O representante discente será 
indicado pelos seus pares. 

 
O fluxo de comunicação do colegiado perpassa por: 1. Encaminhar as decisões para 

validação do NDE; 2. Dar ciência da pauta e decisões aos discentes e comunidade 
interna/externa; 3. Solicitar validação do Conselho Superior referentes as decisões 
encaminhadas. 

 
 
23.3 ATUAÇÃO DO(A) COORDENAÇÃO DO CURSO 

 
O Coordenador é o responsável pela determinação e cumprimento das diretrizes 

acadêmicas do curso com vistas a atender às exigências do MEC, assegurando a qualidade 
do ensino por meio do acompanhamento da qualificação e desempenho do corpo docente 
e da adequação da infraestrutura necessária. Atua como suporte à Unidade de Ensino, 
esclarecendo dúvidas, determinando procedimentos e controlando a execução das 
diretrizes estabelecidas. 

 
A gestão do Curso tem ainda como compromissos básicos norteadores de suas 

ações a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca constante da 
qualidade acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmica e administrativa 
que favorece a agilidade e organicidade dos processos de gestão, voltada para o 
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cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas 
no o Centro Universitário Estácio de Brasília. As atribuições da Coordenação de Curso, 
desmembradas pelas seguintes coordenações complementares: 

 
Na administração acadêmica 
 

• Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do 
curso, em cada período letivo; 

• Elaborar, atualizar e implementar o projeto pedagógico do curso junto 
com o NDE, buscando a otimização entre as políticas educacionais e 
diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC e as necessidades do 
mercado de trabalho da área em que atuam; 

• Planejar, acompanhar e coordenar a organização didático-pedagógica 
do curso, visando assegurar, com qualidade, as condições de ensino e 
aprendizagem dos alunos; 

• Determinar o perfil dos professores, obedecendo a critérios objetivos, 
baseados na experiência profissional sólida, na excelência da formação 
acadêmica e na competência didático-pedagógica; 

• Verificar, continuamente, a existência da infraestrutura necessária ao 
funcionamento do curso na IES, em conjunto com a Direção do campus; 

• Participar do planejamento e da elaboração do orçamento do curso, em 
conjunto com a Direção do campus; 

• Definir e acompanhar o processo de seleção dos docentes; 
• Validar a indicação dos docentes feita palas gerências Acadêmicas do 

campus; 
• Receber, analisar e encaminhar currículos aprovados de candidatos à 

docência, quando solicitado; 
• Validar o processo de indicação de desligamento dos docentes; 
• Verificar, continuamente, a existência da infraestrutura necessária ao 

funcionamento do curso no campus, em conjunto com a Direção do 
campus; 

• Integrar-se com os coordenadores dos outros cursos, buscando o 
compartilhamento de ações que agreguem valor ao perfil do egresso; 

• Participar junto com o NDE do processo de compartilhamento de 
disciplinas; 

• Organizar e participar de palestras diversas durante o semestre letivo, 
Aulas Magnas e Aulas Inaugurais; 

• Desenvolver e manter atualizada a página do curso; 
• Responsabilizar-se pela divulgação das informações referentes ao curso 

a todas as áreas envolvidas; 
• Fazer integração e convênios com outras instituições e empresas com o 

objetivo de agregar valor ao perfil do egresso; 
• Receber os avaliadores do INEP e acompanhar todo o processo de 

avaliação do curso; 
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• Avaliar e solicitar a atualização, sempre que necessário, da bibliografia 
existente na Biblioteca; 

• Promover e participar de reuniões do colegiado dos professores para 
aprimoramento do curso; 

• Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 
acadêmicas complementares; 

• Organizar e participar de palestras diversas durante o semestre letivo, 
aulas Magnas e aulas Inaugurais; 

• Verificar a aderência dos professores às disciplinas para as quais estão 
alocados e garantir o cumprimento do programa e a qualidade 
acadêmica; 

• Incentivar a qualificação dos docentes e verificar a produção acadêmica 
destes; 

• Coordenar e se responsabilizar pela análise dos processos de isenção de 
disciplinas, nos casos de Transferências Internas – TI, Transferências 
Externas – TE, mudanças de currículo ou de curso e Matrícula sem 
Vestibular – MSV; 

• Coordenar e monitorar as atividades de Pesquisa e Iniciação Científica, 
estágio supervisionado e práticas de Ensino;  

• Acompanhar o desenvolvimento profissional dos egressos do curso, 
inserindo os mesmos nas atividades científicas e culturais do curso. 

• Registrar em ata todas as reuniões com docentes, discentes e NDE e 
Colegiado de curso.  
 

Com o Corpo Docente e Tutores 
 

• Orientar os professores do curso quanto aos objetivos deste, ao papel e 
desempenho do docente na disciplina, no curso e na Instituição, 
propondo medidas para melhoria da qualidade do curso; 

• Verificar a aderência dos professores às disciplinas para as quais estão 
alocados e garantir o cumprimento do programa; 

• Supervisionar o cumprimento do programa por parte do professor; 
• Incentivar a qualificação dos docentes e verificar a produção acadêmica 

destes; 
• Atualizar, com os professores do curso, a bibliografia das disciplinas. 

 
Com o Corpo Discente 
 

• Coordenar e se responsabilizar pela análise dos processos de isenção de 
disciplinas, nos casos de Transferências Internas – TI -, Transferências 
Externas – TE -, mudanças de currículo ou de curso e Matrícula sem 
Vestibular – MSV; 

• Acompanhar os resultados obtidos pelos alunos em exames, congressos 
e concursos externos, quando for o caso; 
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• Acompanhar o desenvolvimento profissional dos egressos do curso; 
• Acompanhar, com o gestor acadêmico, o processo de aproveitamento 

de estudos dos alunos, gerando orientações e isenções pertinentes com 
base no plano de equivalências de disciplinas estabelecidas; 

• Determinar políticas de monitoria para o curso; 
• Incentivar e coordenar os Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica. 

 
 
23.4 A COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA 

 
Nome: André Luiz Barbosa Machado 

Titulação: Doutor 

Formação: Doutorado em Ciências Odontológicas. Mestrado em Endodontia. 

Graduação em Odontologia. 

 
 
23.5 REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DO CURSO 

 
O regime de trabalho do Coordenador do Curso de Odontologia da Estácio Brasília 

é de Tempo Integral. 
 
 
23.6 O SISTEMA DE GESTÃO DO CURSO 

 
As atividades são pautadas em um Sistema de Gestão, conceituado como um 

conjunto de processos capazes de traduzir as estratégias em ações alinhadas em todos os 
níveis, de forma a garantir o alcance da Missão e Visão corporativas, através do 
planejamento, monitoramento e correção dos rumos da instituição, em tempo real. O 
escopo do Sistema de Gestão abrange todas as áreas, desde a área administrativa até a 
acadêmica.   

 
No Centro Universitário Estácio de Brasília o ciclo de monitoramento acadêmico 

acontece semanalmente com todos os coordenadores de curso e o Diretor Acadêmico da 
IES e é denominado de GDA – Gestão de Desempenho Acadêmico.  

 
O GDA tem uma importância crucial no processo de gestão, visto que são discutidos 

elementos que permeiam a qualidade pedagógica dos cursos, gestão acadêmica, dentre 
outros.  

 
Os três eixos principais de gestão do curso estão subdivididos em Ferramentas de 

Gestão administrativas do Curso; Sistemas de Gestão Acadêmica do curso; e Plano de Ação. 
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As ferramentas de Gestão administrativas do curso são compostas pelos 
instrumentos: 

 

• O RDA, que é uma ferramenta de gestão que tem por objetivo analisar 
individualmente o aluno, tendo em base todas as atividades disponíveis, é 
possível mapear o real comprometimento do aluno com as atividades e a 
vida acadêmica e financeira. Esta ferramenta visa oferecer facilidade de 
percepção do aluno com maior probabilidade de evasão, com base no % de 
criticidade do aluno. 

• O Simulador de recursos pedagógicos que foi criado para garantir a 
qualidade e eficiência acadêmica. Neste ambiente o coordenador tem 
acesso a todos os recursos pedagógicos disponíveis em sua unidade e para 
o seu curso, podendo inclusive, propor melhorias para os seus laboratórios 
específicos. 

•  
O Sistema de Gestão Acadêmica do Curso é resultado do Modelo de Ensino Estácio 

que é formado por: 
 

 
 

• Banco de Questões – BDQ 
 
É o repositório de questões para provas e simulados que também permite a gestão 

da aprendizagem por meio da geração de relatórios com dados analíticos das avaliações e 
simulados, possibilitando o acompanhamento de adesão e rendimento de alunos e o 
desempenho de questões. 

 

• Sala Virtual de Aprendizagem – SAVA 
 
É ambiente onde os alunos acessam o material de estudo, conteúdo online, vídeo 

aulas, testes de conhecimento, avaliando aprendizado, caso concreto, livro didático da 
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disciplina, dentre outras ferramentas que os auxiliam no desenvolvimento do aprendizado 
de cada disciplina. 

 

• Avaliando Aprendizado 
 
É um programa de apoio pedagógico formado por exercícios na forma de simulados. 

Ele é oferecido online e deve ser acessado pelo aluno, com login e senha do SIA, por meio 
do link http://simulado.estacio.br/alunos/ a qualquer hora, de qualquer computador, na 
semana para a qual foi agendado. 

 

• Nova Chance 
 
O Nova Chance é um programa de reforço que dá oportunidade ao calouro que 

obtiver nota menor do que 4,0 (quatro) na AV1 de estudar por meio de videoaulas que 
retomam o conteúdo das seis primeiras semanas, a fim de realizar outra avaliação (AVR) 
que será somada à primeira nota e dividida por 2 (dois). 

 

• Sistema de Gestão do Conhecimento – SGC 
 
É o sistema adotado pela Estácio que permite ao coordenador acompanhar e 

provocar fóruns de discussões com todos os docentes da instituição e do Grupo Estácio à 
construção coletiva para elaboração do Projeto Pedagógico dos cursos, Plano de Ensino, 
Planos de Aula, atividades estruturadas e casos concretos (Curso de Direito) de cada uma 
das disciplinas e metodologias específicas. 

 

• Sistema de Informações Acadêmicas - SIA 
 
A IES conta com um sistema acadêmico através de uma infraestrutura tecnológica 

adequada para o acompanhamento e o desenvolvimento acadêmico dos estudantes, que 
permite: facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos; fazer requerimentos e 
solicitações por meio do “Aluno online” na Central de Atendimento e Secretaria Acadêmica 
Virtual; proceder a avaliação institucional e conhecer seus resultados; acesso a guias 
acadêmicos, de informações e calendário; identificação estudantil que permite conhecer 
os dados individuais e personalizados da vida acadêmica, além dos terminais de 
informações acadêmicas e a Biblioteca Virtual 3.0, com acervo eletrônico de livros-texto, 
com obras em português, e leitura total, disponível pela internet. 
  

http://simulado.estacio.br/alunos/
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• PIVOT de Atividades Acadêmicas Complementares 
 
A PIVOT de Atividades Acadêmicas Complementares é uma planilha de 

acompanhamento e gestão das atividades dos cursos de graduação que são estruturadas 
por eixos, conforme regulamento próprio. 

 

• Análise dos resultados das avaliações do Curso  
 
A autoavaliação do Curso é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e 

constitui-se em uma importante ferramenta para que o NDE, o Colegiado e a Coordenação 
do curso busquem estratégias que eliminem ou minimizem as fragilidades identificadas nas 
análises realizadas. 

 
Planos de ação – PA e Fato, causa e Ação – FCA 

 
O Plano de Ação é uma ferramenta de gestão utilizada para planejar os processos de 

um projeto/atividade. No Centro Universitário Estácio de Brasília, o Coordenador utiliza o 
PA sintético para planejar suas ações e apresenta semanalmente ao diretor acadêmico em 
reuniões de GDA. Caso algum item tenha gerado qualquer problema, é utilizada a 
metodologia Fato, Causa e Ação – FCA.  
 
 

23.7 CORPO DOCENTE 

 
23.7.1 Critérios de Seleção 

 
A seleção de novos professores no Centro Universitário Estácio de Brasília é feita 

através de processos seletivos externos, sempre quando há necessidade de incorporar mais 
pessoal no quadro acadêmico, devido ao crescimento orgânico dos cursos, oferta de novos 
cursos de graduação, novas unidades, quando há necessidade de substituição de algum 
professor, entre outros motivos.  

 
A área de Seleção e Gestão do desempenho, uma área da Diretoria de Gente da 

Estácio, que em parceria com os coordenadores de curso são responsáveis pela realização 
do processo seletivo docente.  

 
Os processos seletivos em geral compõem-se de etapas que começam na triagem 

curricular, prova de conhecimentos específicos, dinâmicas de grupo, painéis e testes 
direcionados para área de atuação requisitante. 

 
Na seleção de novos professores, as etapas previstas são a triagem curricular, onde 

o coordenador seleciona os currículos recebidos de acordo com as suas necessidades, 
informadas em edital, divulgada no site da Estácio, nas redes sociais e em outras formas de 
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mídia. A primeira etapa da seleção é a triagem curricular. Aprovado, o candidato segue 
para a próxima etapa que é a prova de aula, que demanda participação de pelo menos um 
docente especialista em metodologia, um docente especialista no eixo temático para o qual 
o candidato se inscreveu e mais o coordenador do curso. Na prova de aula, o candidato 
apresenta uma aula, e um plano de aula cujo tema foi disponibilizado para ele 24 horas 
antes da realização do exame, através do informe no site. Aprovado na prova de aula, o 
candidato realiza uma entrevista comportamental e uma entrevista com o coordenador do 
curso, que poderá prever perguntas de ordem técnica e de ordem prática, como 
disponibilidade e aderência. 

 
O candidato deverá ser minimamente especialista para concorrer ao posto de 

professor na Estácio. 
 
Aprovado em todas as etapas, o candidato é admitido e passa a compor nosso 

quadro efetivo de docentes nome da IES. 
 
A formação de uma equipe de trabalho de professores é o alvo do Curso de 

Odontologia e, nesse sentido, postula um espaço para trocas, discussões, acertos, 
planejamentos, sessões de estudo, tendo em vista a interdisciplinaridade dos 
conhecimentos teóricos e práticos e o perfil profissional que se deseja formar. 

 
O docente do ensino superior pertencente ao Curso de Odontologia deverá ser 

possuidor das seguintes características: 
 

• Preocupação permanente com a coerência entre discurso e ação; 
• Segurança e abertura às sugestões e propostas dos alunos; 
• Capacidade de diálogo; 
• Preocupação com o aluno e seus interesses; 
• Relacionamento pessoal e amigo; 
• Capacidade didática e flexibilidade; 
• Preocupação com a continuidade da sua formação e atualizações 

permanentes; 
• Incentivo à participação, dinamismo, coordenação; 
• Assiduidade e  pontualidade; 
• Clareza e objetividade na transmissão de  informações; 
• Aderência às atividades acadêmicas de sua responsabilidade; 
• Interesse, dedicação, bem como competência técnica e teórica. 

 
No Curso de Odontologia, durante o processo de seleção docente, será considerada 

não somente a titulação e a experiência no magistério superior, mas também a experiência 
profissional, tão importante para a adequada formação do profissional.  
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As necessidades humanas e o compromisso com a transformação social estarão 
presentes na seleção dos conteúdos, na metodologia de trabalho e, especialmente, na 
sistemática de avaliação adotada.  

 
 
23.8 CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 
A Estácio possui um Programa de Incentivo a Qualificação Docente - PIQ. Ao longo 

da história, a visão que se teve sobre os processos de ensino-aprendizagem e, como 
consequência, a explicação do que ocorre na sala de aula, do mesmo modo que nos outros 
âmbitos do conhecimento, evoluiu de visões e explicações simples para compreensão e 
aceitação da extraordinária complexidade do ensino, que passam a exigir, cada vez mais, 
uma reflexão sobre a realidade circundante, igualmente complexa. Embora atenta às 
mudanças que ocorrem na sociedade, bem como na célere mudança nos meios de 
produção técnico-científicas, a formação do professor não tem sido capaz de acompanhar 
este processo, dificultando a transposição para o ambiente da sala de aula das inovações 
próprias da modernidade.  

 
Para responder aos desafios da transformação que ocorre nos sistemas 

educacionais e, em especial no ensino superior, o papel do professor deve também evoluir. 
Espera-se dele, fundamentalmente, que seja capaz de organizar, executar e avaliar 
situações de aprendizagem, com foco no aluno, que atendam os diversos perfis 
profissionais estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia de que 
sua tarefa está adstrita à mera transmissão de informações, bastando, então, o 
conhecimento de um conteúdo específico e de certos procedimentos de ensino.  

 
A Estácio ao estabelecer como missão “Educar para transformar” passa a exigir do 

seu corpo docente um modelo de ação que contemple, além do domínio de conhecimentos 
profissionais diversos, esquemas de percepção, de análise, de decisão, de planejamento, 
de avaliação e outros que permitam mobilizar os seus conhecimentos a uma determinada 
situação (PERRENAUD, 1999),11 conforme preconiza o Projeto Pedagógico Institucional.   

 
Constituída por diversas unidades de ensino em todo o Brasil, o desafio que a 

Instituição enfrenta é o de criar unidade e organicidade em que a mudança de atitude seja 
amplamente reconhecida e apropriada pelo seu corpo docente e passe a integrar sua 
prática pedagógica, garantindo, consequentemente, a identidade do professor da Estácio. 
Tal fato torna urgente que se criem mecanismos capazes de permitir a integração e o 
desenvolvimento desses profissionais de modo a assegurar uma postura que reflita a 
convicção na educabilidade, o respeito ao outro, o conhecimento das próprias 
representações, a abertura à colaboração e o engajamento profissional.     

 

                                                      
11 PERRENOUD, P. (1999). Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed Editora 
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Para garantir a Educação em todas as unidades Estácio do país, foi criada a 
EDUCARE a Universidade Corporativa da Estácio.  

 
A EDUCARE, Universidade Corporativa da Estácio, foi criada em 17 de março de 

2014 com o objetivo de aprimorar o desempenho dos colaboradores e disseminar a cultura 
Estácio. Uma Universidade Corporativa busca constantemente desenvolver as 
competências, habilidades e atitudes, alinhadas à estratégia da empresa. 

 
A EDUCARE trabalha com foco na continuação e ampliação de programas, 

segmentados por seis acessos: 
a) Escolas: Nas escolas são oferecidas matrizes de capacitação obrigatória para cada 

público-alvo.  
1. Escola de Gestão e Liderança para nossos gestores,  
2. Escola de Docência para nossos professores, e  
3. Escola Funcional que, em 2014, terá como público-alvo colaboradores que 

atuam no relacionamento com alunos nas salas de secretaria e salas de 
matrícula e negociação.  

✓ Portfólio: São cursos oferecidos com diversos temas nas modalidades online e 
presencial para auto desenvolvimento.  

✓ Bolsas: São oferecidos subsídios para bolsa de mestrados e doutorado aos docentes 
da Estácio.  

✓ Adquiridas: É uma matriz de capacitação e ambientação específica para as unidades 
adquiridas.  

✓ Ambientação: Programa estruturado de ambientação da cultura Estácio aos novos 
colaboradores, dividido em quatro públicos: Gestor, Colaborador Administrativo, 
Docente, Coordenador de curso.  

✓ Comunidade de Prática: São possibilidades de troca e compartilhamento de 
conhecimento e vivências.  
 
Com um elenco de mais de 135 cursos, a EDUCARE já capacitou mais de 4.800 

colaboradores, totalizando mais de 782.000 horas de capacitação (presencial e online). 
 
Dessa forma, com a criação da EDUCARE o PIQ - Programa de Incentivo à 

Qualificação Docente, desenvolvido com essa finalidade, passa a integrar/compor a 
mesma. Ele congrega diferentes ações dentre as quais se destacam aquelas voltadas para 
o aprimoramento acadêmico, na perspectiva da formação continuada da melhoria da 
titulação acadêmica dos seus professores. 

 
O PIQ Formação Continuada foi elaborado com o objetivo de propor uma reflexão 

sobre a prática docente, a partir de um olhar sobre o cotidiano da sala de aula para se 
chegar às raízes do conhecimento, construindo uma fundamentação teórica de qualidade.  

Desta forma, organiza-se uma matriz aberta em que são periodicamente incluídos 
temas ligados à prática pedagógica, tais como: Planejamento de Ensino, Metodologia e 
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Estratégias de Ensino, Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem, Elaboração de 
Questões e Relação professor-aluno, entre outros. 

 
O PIQ Mérito se desdobra em duas ações importantes. A primeira, voltada ao 

reconhecimento e incentivo à produção científica, é o Concurso Nacional Interno de 
Produção Científica, Trabalhos de Extensão e Ensaio que premia, anualmente, 70 trabalhos. 
A segunda é a concessão de bolsas para cursos de pós-graduação stricto sensu, de 
programas internos e externos, com o objetivo de estimular a titulação do professor para 
atender as necessidades das áreas de conhecimento: Ciências Jurídicas, Comunicação e 
Artes, Educação e Licenciaturas, Tecnologias da Informação, Saúde, Engenharias, e Gestão. 

Numa perspectiva de complementaridade integram-se, também, ao PIQ o Fórum 
Nacional de Docentes e a Remuneração Variável do Docente.  

 
O PIQ Fórum é um evento anual que congrega representantes de todas as unidades 

da Estácio no Brasil. O evento objetiva reconhecer e valorizar nosso corpo docente e tem a 
participação de professores de todos os cursos, selecionados pela excelência no 
desenvolvimento de práticas pedagógicas que contribuem de forma efetiva para o 
processo de aprendizagem.  

 
A programação inclui a exposição de projetos institucionais, palestras com 

profissionais de renome sobre questões relativas ao ensino superior, apresentação das 
melhores práticas pedagógicas e ações de reconhecimento, como a entrega dos prêmios 
aos vencedores dos concursos realizados e a homenagem aos professores que se destacam. 
Em 2014, este evento aconteceu nos dias 6 e 7 de agosto na cidade do Rio de Janeiro com 
o tema “Todo lugar é lugar de estudar”, em 2015 o 7º Fórum Docente ocorreu nos dias 27 
e 28 de julho, na mesma localidade, com o tema “Juntos na direção da Excelência”.  

 
O PIQ Remuneração é o sistema de remuneração variável aplicado a docentes e 

coordenadores de curso da Estácio. A metodologia adotada contempla 20% da base de 
professores que mais se destacam nas suas atividades. Os objetivos do programa são: 

 
• Praticar o valor da meritocracia, reconhecimento e valorização dos docentes 

e coordenadores de curso.  
• Incentivar a busca da excelência de ensino na construção de um ambiente 

universitário estimulante e de alta qualidade.  
• Fortalecer o vínculo entre os resultados da Instituição e o desempenho dos 

seus principais colaboradores. 
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23.9 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 

 

CPF Nome Titulação Regime de Trabalho 

33446040668 ANDRÉ LUIZ BARBOSA MACHADO DOUTOR INTEGRAL 

02340527163 CAMILLA ALVES SANTANA MESTRE PARCIAL 

89533186100 DAVID NEVES DOUTOR PARCIAL 

55250998100 EMANUEL SOARES DE SOUZA MESTRE PARCIAL 

5468225689 FABIANO VIEIRA DE LANDA DOUTOR INTEGRAL 

1392132606 FLÁVIO NARCISO CARVALHO MESTRE INTEGRAL 

87785536104 HELEN TATIANA DOS SANTOS LIMA DOUTOR INTEGRAL 

31020486848 MARINA ELISA SINGARETE DOUTOR PARCIAL 

91385598972 MAURO TREVISAN DOUTOR PARCIAL 

8366442713 MELISSA GONZALES FREITAS MESTRE INTEGRAL 

00435801147 OLYVER TAVARES DE LEMOS SANTOS MESTRE PARCIAL 

8004058620 RAFAEL JOSÉ SANTOS RODRIGUES  MESTRE PARCIAL 

92046550706 RITA DE CASSIA RODRIGUES ROSA MESTRE PARCIAL 

33985618100 RONNEY JORGE DE SOUZA RAIMUNDO DOUTOR PARCIAL 

05956533676 
THAIS TAMARA CASTRO E SOUZA 
MINUZZI DOUTOR PARCIAL 

 
 
 

23.9.1 Titulação e Aderência 
 
Os professores do Curso de Odontologia são alocados nas disciplinas de acordo com 

a sua experiência curricular e vivência prática, bem como a solicitação ao docente veterano 
em abraçar um novo tema, sempre os consultando previamente sobre a possibilidade de 
ministrar o conteúdo teórico e prático da disciplina dentro do estipulado no Plano de 
Ensino. 

 
A formação acadêmica dos docentes do Curso de Odontologia são mestres e 

doutores. Os docentes com regime de trabalho de tempo INTEGRAL – 40 horas possui 
reserva de pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, 
planejamento e avaliação. Os docentes em tempo parcial reservado pelo menos 25% da 
sua carga horária para estudos, planejamento, avaliação e orientação de estudantes  
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1º PERÍODO           
DISCIPLINAS Tipo Docente Formação Titulação Regime 

ÉTICA NA SAÚDE Obrigatória MAURO TREVISAN 

Doutorado em Psicologia, 
Mestrado em gerontologia. 
Especialização em Direito Civil, 
Gestão e Orientação 
Educacional. Graduação em 
Filosofia, Pedagogia e Letras. 

DOUTOR PARCIAL 

METODOLOGIA CIENTÍFICA Obrigatória 
OLYVER TAVARES DE LEMOS 
SANTOS 

Mestrado em Filosofia. 
Graduação em Filosofia e 
Pedagogia. 

MESTRE PARCIAL 

ANATOMIA SISTÊMICA Obrigatória 
RONNEY JORGE DE SOUZA 
RAIMUNDO 

Doutorado em Ciências da 
Saúde. Graduação em 
Fisioterapia. 

DOUTOR PARCIAL 

ANATOMIA DENTARIA E 
ESCULTURA 

Obrigatória 
RAFAEL JOSÉ SANTOS 
RODRIGUES 

Mestrado em Clínica 
Odontológica Integrada. 
Graduação em Odontologia. 

MESTRE PARCIAL 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 
ODONTOLOGIA 

Obrigatória MELISSA GONZALES FREITAS 
Mestrado em Clínica 
Odontológica. Graduação em 
Odontologia. 

MESTRE INTEGRAL 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA Obrigatória MARINA ELISA SINGARETE 
Doutorado em Biologia Celular e 
Molecular. Graduação em 
Ciências Biológicas.  

DOUTOR PARCIAL 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA 
SAÚDE 

Obrigatória 
RAFAEL JOSÉ SANTOS 
RODRIGUES 

Mestrado em Clínica 
Odontológica Integrada. 
Graduação em Odontologia. 

MESTRE PARCIAL 

2º PERÍODO           
DISCIPLINAS Tipo Docente Formação Titulação Regime 

FISIOLOGIA HUMANA Obrigatória 
RONNEY JORGE DE SOUZA 
RAIMUNDO 

Doutorado em Ciências da 
Saúde. Graduação em 
Fisioterapia. 

DOUTOR PARCIAL 

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Obrigatória DAVID NEVES 

Doutorado em Patologia 
Molecular. Mestrado em 
Ciências Biológicas e Graduação 
em Ciências Biológicas. 

DOUTOR PARCIAL 
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LÍNGUA PORTUGUESA Obrigatória 
RITA DE CASSIA RODRIGUES 
ROSA 

Mestrado em Literatura. 
Especialização em Problemas de 
Desempenho Escolar. Graduação 
em Letras. 

MESTRE PARCIAL 

FUNDAMENTOS DE 
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

Obrigatória CAMILLA ALVES SANTANA 
Mestre em Ciências Médicas. 
Graduação em Biomedicina. 

MESTRE PARCIAL 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA Obrigatória MARINA ELISA SINGARETE 
Doutorado em Biologia Celular e 
Molecular. Graduação em 
Ciências Biológicas. 

DOUTOR PARCIAL 

MATERIAIS DENTÁRIOS Obrigatória FLÁVIO NARCISO CARVALHO 
Mestrado em Clínica 
Odontológica. Graduação em 
Odontologia. 

MESTRE INTEGRAL 

ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO Obrigatória 
ANDRÉ LUIZ BARBOSA 
MACHADO 

Doutorado em Ciências 
Odontológicas. Mestrado em 
Endodontia. Graduação em 
Odontologia. 

DOUTOR INTEGRAL 

3º PERÍODO           
DISCIPLINAS Tipo Docente Formação Titulação Regime 
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ESTOMATOLOGIA Obrigatória 
RAFAEL JOSÉ SANTOS 
RODRIGUES 

Mestrado em Clínica 
Odontológica Integrada. 
Graduação em Odontologia. 

MESTRE PARCIAL 

MICROBIOLOGIA ORAL Obrigatória 
THAIS TAMARA CASTRO E 
SOUZA MINUZZI 

Doutorado em Medicina 
Tropical. Mestrado em Ciências 
da Saúde. Graduação em 
Biologia. 

DOUTOR PARCIAL 

PATOLOGIA Obrigatória DAVID NEVES 

Doutorado em Patologia 
Molecular. Mestrado em 
Ciências Biológicas e Graduação 
em Ciências Biológicas. 

DOUTOR PARCIAL 

FARMACOLOGIA APLICADA À 
SAÚDE 

Obrigatória CAMILLA ALVES SANTANA 
Mestre em Ciências Médicas. 
Graduação em Biomedicina. 

MESTRE PARCIAL 

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E 
IMAGINOLOGIA 

Obrigatória 
ANDRÉ LUIZ BARBOSA 
MACHADO 

Doutorado em Ciências 
Odontológicas. Mestrado em 
Endodontia. Graduação em 
Odontologia. 

DOUTOR INTEGRAL 
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SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I Obrigatória 
ANDRÉ LUIZ BARBOSA 
MACHADO 

Doutorado em Ciências 
Odontológicas. Mestrado em 
Endodontia. Graduação em 
Odontologia. 

DOUTOR INTEGRAL 

4º PERÍODO           
DISCIPLINAS Tipo Docente Formação Titulação Regime 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE II Obrigatória 
RAFAEL JOSÉ SANTOS 
RODRIGUES 

Mestrado em Clínica 
Odontológica Integrada. 
Graduação em Odontologia. 

MESTRE PARCIAL 

PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE Obrigatória 
HELEN TATIANA DOS 
SANTOS LIMA 

Doutorado em Educação. 
Mestrado em Educação. 
Graduação em Psicologia e 
Graduação em Licenciatura em 
Filosofia. 

DOUTOR INTEGRAL 
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FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA E 
EPIDEMIOLOGIA 

Obrigatória 
THAIS TAMARA CASTRO E 
SOUZA MINUZZI 

Doutorado em Medicina 
Tropical. Mestrado em Ciências 
da Saúde. Graduação em 
Biologia. 

DOUTOR PARCIAL 

PERIODONTIA Obrigatória 
RAFAEL JOSÉ SANTOS 
RODRIGUES 

Mestrado em Clínica 
Odontológica Integrada. 
Graduação em Odontologia. 

MESTRE PARCIAL 

OCLUSÃO E DTM Obrigatória FLÁVIO NARCISO CARVALHO 
Mestrado em Clínica 
Odontológica. Graduação em 
Odontologia. 

MESTRE INTEGRAL 

ESTRATÉGIAS ATIVAS I Obrigatória 
EMANUEL SOARES DE 
SOUZA 

Mestrado em Odondotia. 
Especialização em Odontologia. 
Graduação em Odontologia. 

MESTRE PARCIAL 

DENTÍSTICA Obrigatória MELISSA GONZALES FREITAS 
Mestrado em Clínica 
Odontológica. Graduação em 
Odontologia. 

MESTRE INTEGRAL 
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23.9.2 Corpo de docentes - tutores em Educação a Distância (EAD) 
 
A oferta de disciplinas on-line do curso de Odontologia, respeita o limite de até 20% 

da carga horária total do curso. Para viabilizar a oferta de disciplinas na modalidade EAD, a 
IES firmou Convênio de Cooperação Técnico-Cientifica com a Universidade Estácio de Sá – 
UNESA que detém a técnica, expertise e estrutura para oferta em EAD. A troca de 
tecnologia e de intercambio de know-how envolve entre outras questões, tais como: 

 
1 As aulas e a metodologia de ensino são atribuições da UNESA;  
2 O corpo docente (incluindo tutores) dos 20% EAD são aqueles do quadro da UNESA 

– Universidade Estácio de Sá e/ou da IES; e,  
3 O corpo de tutores que atua nas disciplinas oferecidas na modalidade a distância é 

especialmente capacitado, a partir de programas específicos, para atuar em 
ambientes virtuais de aprendizagem e a estimular os alunos na participação 
cooperativa e colaborativa. O tutor a distância recebe formação específica para 
orientar os alunos na resolução de problemas, no estudo e análise da realidade e 
na integração entre o conteúdo e a interação dos alunos, tudo em prol da 
construção do conhecimento nesta modalidade. Tal formação se dá através do 
Programa de Incentivo à Qualificação Docente (PIQ), que inclui ações que enfatizam 
a formação continuada com vistas ao aprimoramento acadêmico para exercício da 
tutoria a distância. Ainda, os tutores a distância são capacitados para as 
competências tecnológicas impostas pela modalidade e pela metodologia adotada 
nas disciplinas oferecidas a distância. Em relação à experiência, atende-se ao que é 
preconizado pelo órgão regulador no que se refere ao tempo de atuação na 
modalidade (vide pasta com documentos comprobatórios dos tutores EAD). 

 
 

23.10 CORPO DISCENTE 

 
O corpo discente do curso bacharelado em Odontologia corresponde todos os 

alunos matriculados no curso semestralmente. 
 
Os estudantes são responsáveis por eleger seus representantes junto aos órgãos 

colegiados da IES como: colegiado de curso, Conselhos Superiores, CPA, entre outros.  
 
É válido também, a criação de ligas acadêmicas que promovam a articulação do 

ensino, pesquisa e extensão. 
 

23.10.1 Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 
 
A ESTÁCIO BRASÍLIA possui 782 alunos com Financiamento Estudantil (FIES). 
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23.10.2 Programa Universidade para Todos (PROUNI)  
 
A ESTÁCIO BRASÍLIA possui 568 alunos contemplados com Bolsa PROUNI.  
 

23.10.3 Outras Bolsas 
 

O Parcelamento Estácio “PAR” 
 

O Parcelamento Estácio “PAR”, para alunos ingressantes possibilita o financiamento 
de até 70% das mensalidades, sem juros, no dobro do tempo do curso. Não é necessário 
ter conta em banco e a contratação é simples (o parcelamento é feito sem fiador). 
Enquanto o FIES cobra juros de 6,5% ao ano, o PAR não cobra juros. Tem o objetivo de 
facilitar o ingresso de novos alunos no ensino superior. O programa não é financiamento e 
sim parcelamento. Portanto, o estudante pode parcelar as mensalidades do seu curso e 
pagar a metade desse valor somente depois de pegar o diploma. 
 
O Financiamento PRAVALER 

 
O Financiamento PRAVALER possibilita o financiamento de 50% do valor da 

mensalidade durante o curso (todos cursos presenciais) e os outros 50% só depois de se 
formar e sem juros. Os juros do financiamento em todas as contratações semestrais são 
integralmente subsidiados pela Instituição de Ensino, não havendo incidência para o aluno. 
O PRAVALER é sujeito à análise de crédito e é necessário fiador para a contratação. A 
contratação é semestral e é financiado valor total da mensalidade. O PRAVALER não 
garante a contratação de todos os semestres/períodos do curso, tampouco a manutenção 
das mesmas condições contratuais a cada nova contratação. O valor das parcelas do crédito 
universitário PRAVALER está diretamente relacionado ao valor da mensalidade vigente na 
época da contratação. 

 
A IES ainda constitui um programa de bolsas para funcionários e dependentes nos 

cursos de graduação e outras bolsas para docentes e dependentes dos docentes, tais como: 
Na graduação os percentuais para bolsas de 100% para funcionários administrativos, de 
50% a 70% para docentes dependendo da carga horaria institucional e 50% para seus 
dependentes. Para egressos, as bolsas variam entre 30% e 50%. 

 
Nos cursos de Pós-graduação, tanto para docentes como para os técnico-

administrativos, há a oferta de bolsas, seja na modalidade presencial ou à distância com 
descontos de 80% e para os egressos, a IES oferta entre 40% e 45% de desconto 

 
.
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24 INFRAESTRUTURA 
 
24.1 INSTALAÇÕES 

 
24.1.1 Acesso dos alunos aos Equipamentos de Informática 

 
O Centro Universitário Estácio de Brasília conta com 10 laboratórios de informática, 

inclusive um deles exclusivo para a biblioteca, e estão vinculados aos cursos da ESTÁCIO 
BRASÍLIA que necessitam da área de computação e tecnologia da informação. São laboratórios 
didático-pedagógicos que além de atender às diferentes demandas exigidas nos planos de 
ensino, são utilizados para a realização de provas eletrônicas. Durante o uso desses 
laboratórios os alunos contam com o auxílio de técnicos em informática que estão à disposição 
para esclarecer eventuais dúvidas sobre a utilização dos laboratórios e seus recursos, bem 
como para garantir que as normas do regulamento de uso sejam respeitadas por todos os 
usuários. 

 
 
24.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CAMPUS  

 
24.2.1 Descrição da Infraestrutura Física do Campus Taguatinga 

 
A seguir pode-se visualizar um resumo da distribuição da estrutura física da ESTÁCIO 

BRASÍLIA: 
 
BLOCO I 

a. TÉRREO: 
 09 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA; 
 01 LABORATÓRIO DE ATIVO DE REDES; 
 01 LABORATÓRIO DE QUÍMICA; 
 01 LABORATÓRIO DE FÍSICA III; 
 01 LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS; 
 01 CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM; 
 01 DEPÓSITO DE REAGENTES; 
 01 COORDENAÇÃO CURSO DE DIREITO; 
 01 NPJ – NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS; 
 01 COORDENAÇÃO DE REGULATÓRIO E CPA; 
 01 COPA; 
 01 RECEPÇÃO/PORTARIA COM 05 CATRACAS INFORMATIZADAS PARA 

CONTROLE DE ACESSO; 
 01 ELEVADOR; 
 01 AUDITÓRIO COM 350 LUGARES; 
 01 AUDITÓRIO COM 75 LUGARES (SALA DE AUDIÊNCIA); 
 01 LABORATÓRIO DE QUÍMICA; 
 01 LABORATÓRIO DE FÍSICA; 
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 01 BIBLIOTECA, ACERVO, SALA DE ESTUDO COLETIVA E 06 SALAS DE ESTUDO 
EM GRUPO, SALA DE VÍDEO; 

 02 BATERIAS SANITÁRIAS FEMININAS, E 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS MASCULINAS. 

B. 1º ANDAR: 
 07 SALAS DE AULA, AREJADAS, ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, QUADRO BRANCO, 

VENTILADORES; 
 16 GABINETES – COORDENAÇÕES DE CURSOS; 
 02 SALAS PARA OS DOCENTES, EQUIPADA COM SALAS DE ESTAR COM 

TELEVISÃO E ARMÁRIOS, SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO, COPA, 
AMBIENTE DE INFORMÁTICA E SALA DE LEITURA E NDE; 

 01 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE; 
 01 SALA DE COORDENAÇÃO DE PROVAS; 
 01 LABORATÓRIO DE PEDAGOGIA (BRINQUEDOTECA); 
 01 NÚCLEO PEDAGÓGICO – NUPE; 
 01 LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA; 
 01 CDTI – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO;  
 01 VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS; 
 01 SALA DE REPOUSO PARA FUNCIONÁRIOS; 
 01 BATERIA SANITÁRIA FEMININA; 
 01 BATERIA SANITÁRIA MASCULINA; 
 01 SALA DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS; 
 01 APOIO DOCENTE 
 01 SALA DE PARA CONSULTORES COMERCIAIS. 

C. 2º ANDAR: 
 09 SALAS DE AULA, AREJADAS, ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, CARTEIRAS 

ESTOFADAS, QUADRO BRANCO, VENTILADORES; 
 04 SALAS DE AULA, AREJADAS, ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, QUADRO BRANCO; 
 01 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA; 
 01 LABORATÓRIO DE RÁDIO; 
 01 ESTÚDIO DE TV; 
 04 ILHAS DE EDIÇÃO; 
 01 ESTÚDIO FOTOGRÁFICO; 
 LABORATÓRIO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/ MORFOLÓGICAS; 
 01 AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA; 
 01 LABOR; 
 01 LABORATÓRIO DE ELETROTERMOFOTOTERAPIA; 
 01 LABORATÓRIO DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA; 
 01 LABORATÓRIO DE CINESIOTERAPIA; 
 01 LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA; 
 01 LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO; 
 01 LABORATÓRIO DE BIOMECÂNICA; 
 01 LABORATÓRIO DE APOIO; 
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 01 APOIO DE LABORATÓRIO; 
 01 BATERIA SANITÁRIA FEMININA; 
 01 BATERIA SANITÁRIA MASCULINA, E 
 01 SALA DE TELEFONIA. 

BLOCO II 
a. Térreo: 

 01 GABINETE – PRESIDÊNCIA DO IESST; 
 01 SALA DE GESTORES; 
 01 GABINETE DE APOIO AOS GESTORES; 
 01 POLO EAD 
 01 GABINETE DE COORDENAÇÃO DE EAD; 
 01 SALA DE REUNIÃO EQUIPADA COM CAPACIDADE PARA17 PESSOAS; 
 01 RECEPÇÃO; 
 01 COPA; 
 01 SECRETARIA ACADÊMICA; 
 01 SALA DO QG; 
 01 SALA DE MATRÍCULA; 
 01 SALA DE VESTIBULAR; 
 01 SALA DE COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO; 
 01 GABINETE DE RECURSOS HUMANOS; 
 AMBIENTE DE ESPERA PARA ATENDIMENTO PARA 50 PESSOAS NAS 

SECRETARIAS; 
 ÁREA DE CONVIVÊNCIA; 
 03 LANCHONETES; 
 01 REPROGRAFIA; 
 PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARA 144 PESSOAS SENTADAS; 
 01 RECEPÇÃO/PORTARIA COM 06 CATRACAS INFORMATIZADAS PARA 

CONTROLE DE ACESSO; 
 06 ELEVADORES; 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS MASCULINAS; 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS FEMININAS, E 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

A. 1º ANDAR: 
 12 SALAS DE AULA, AREJADAS, ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, CARTEIRAS 

ESTOFADAS, QUADRO BRANCO, VENTILADORES, DATA SHOW E TELA DE 
PROJEÇÃO; 

 02 BATERIAS SANITÁRIAS FEMININAS; 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS MASCULINAS, E 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

 
B. 2º ANDAR: 

 16 SALAS DE AULA, AREJADAS, ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, CARTEIRAS 
ESTOFADAS, QUADRO BRANCO, VENTILADORES, DATA SHOW E TELA DE 
PROJEÇÃO; 
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 02 BATERIAS SANITÁRIAS FEMININAS; 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS MASCULINAS, E 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

C. 3º ANDAR: 
 16 SALAS DE AULA, AREJADAS, ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, CARTEIRAS 

ESTOFADAS, QUADRO BRANCO, VENTILADORES, DATA SHOW E TELA DE 
PROJEÇÃO; 

 02 BATERIAS SANITÁRIAS FEMININAS; 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS MASCULINAS, E 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

D. 4º ANDAR: 
 15 SALAS DE AULA, AREJADAS, ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, CARTEIRAS 

ESTOFADAS, QUADRO BRANCO, VENTILADORES, DATA SHOW E TELA DE 
PROJEÇÃO; 

 02 BATERIAS SANITÁRIAS FEMININAS; 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS MASCULINAS, E 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

E. 5º ANDAR: 
 08 SALAS DE AULA, AREJADAS, ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, CARTEIRAS 

ESTOFADAS, QUADRO BRANCO, VENTILADORES, DATA SHOW E TELA DE 
PROJEÇÃO; 

 02 BATERIAS SANITÁRIAS FEMININAS; 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS MASCULINAS, E 
 02 BATERIAS SANITÁRIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 
 01 LABORATÓRIO DE ATELIÊ DE PROJETOS; 
 01 LABORATÓRIO DE DESENHO LIVRE; 
 01 LABORATÓRIO DE METROLOGIA E CONFORTO AMBIENTAL; 
 01 LABORATÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE ANÁLISE DA FORMA; 
 01 LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL; 

F.  SUBSOLO: 
 01 LABORATÓRIO DE LUDICIDADE/ PSICOMOTRICIDADE; 
 01 SALA DE MONITORAMENTO; 
 01 LABORATÓRIO DE FÍSICA I E II; 
 01 LABORATÓRIO DE OFICINA DE MAQUETE; 
 01 LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 
 01 LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES; 
 04 DEPÓSITOS DE MATERIAIS; 
 01 ARQUIVO MORTO; 
 01 ALMOXARIFADO; 
 01 SALA DE MARCENARIA; 
 01 SALA DE AULA VAZIA PARA EVENTOS; 
 01 SALA DE MANUTENÇÃO; 
 01 LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES; 
 01 OFICINA DE MAQUETES; 
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 01 CENTRAL DE PROVAS, E 
 01 SALA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL. 

 
24.2.2 Infraestrutura de Segurança 
 
A segurança é realizada pela empresa terceirizada especializada na prestação de serviços de 
vigilância e segurança, composta por postos de vigilância de 24 horas ininterruptas e sistema 
de alarme em todos dos blocos. O Centro Universitário Estácio de Brasília instituiu uma 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, que tem como objetivo a prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 
permanentemente o trabalho com a preservação permanentemente da vida e a promoção 
da saúde do trabalhador. 
 
A CIPA está composta de representantes do empregador e dos empregados, e acordo o 
dimensionamento previsto, ressalvadas as alterações disciplina sem atos 
normativos para setores econômicos específicos. A CIPA tem por atribuição identificar os 
riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de risco, com a participação do maior 
número de trabalhadores. 
 
24.2.3 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Prioritário 
 

De acordo com o Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado 
aos Portadores de Necessidades Especiais (Decreto nº 5.296/2004 e Decreto nº 5.773/2006). 
A Instituição busca atender à Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe 
sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, recrutando para seu 
quadro de pessoal intérprete de LIBRAS, tanto para atendimento ao aluno, como para 
atendimento ao público em geral. Em relação às instalações físicas, os ambientes estão 
adequados à necessidade de promover mobilidade e acesso os portadores de necessidades 
especiais. 

 
Em relação à Inclusão de portadores de necessidades especiais: Alunos surdos: com o 

objetivo de promover a inclusão de deficientes auditivos no meio escolar e na sociedade, a IES 
atende aos alunos portadores dessa deficiência. Esse trabalho vem sendo desenvolvido e 
aprimorado gradativamente, visando melhorar a qualidade do atendimento das necessidades 
dos alunos, na área pedagógica, e realizar uma verdadeira inclusão ao promover ações com 
os alunos surdos, com os ouvintes, com professores, funcionários e com o corpo dirigente da 
Instituição. A Instituição respeita as limitações desses estudantes, reconhecendo-os como 
cidadãos dotados de capacidades, que necessitam de oportunidades para desenvolvê-las. 

 
Nas últimas décadas, os movimentos relacionados com a educação de surdos e língua 

de sinais (LIBRAS) estão conquistando vários espaços. Por meio de instituições representativas 
destes movimentos, como, por exemplo, a Federação Nacional de Educação e Integração de 
Surdos (FENEIS) avançou-se significativamente, em termos políticos, tendo como 
consequência, o reconhecimento de aspectos que têm impacto na vida das pessoas surdas. 



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 181 de 214 

 

Esse processo de conquistas culminou com a Lei de Libras nº 10.436 de 2002, e, mais 
recentemente, com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei. 
A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como 
uma linguagem usada pelas comunidades surdas brasileiras no País. 

 
Diante de tais conquistas, torna-se realidade a inclusão dos surdos na sociedade, no 

sentido de colocar o surdo entre os ouvintes, mas no sentido de garantir o exercício da 
cidadania do surdo enquanto brasileiro. Esta inclusão tem sido traduzida de diferentes formas, 
mas certamente uma delas é garantir que eles tenham acesso aos conhecimentos curriculares 
do ensino superior, criando condições para o ingresso e permanência dos surdos nas 
faculdades e universidades. 

 
Em relação às Políticas de Educação Inclusiva a IES está comprometida em 

implementar ações de inclusão dos Portadores de Necessidades Especiais (visuais, auditivos, 
físicos, mentais) focadas nos aspectos técnicos, didático-pedagógicos, adequações, quebra de 
barreiras arquitetônicas, atitudinais e educacionais, bem como as especificidades e 
peculiaridades de cada deficiência. Estas ações pretendem promover, a reflexão sobre o papel 
do educador e da Instituição em sua prática pedagógica. 

 
Dentre as ações a serem implementadas, destacam-se: 
 
a) Seminários sobre acessibilidade; 
b) Curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para estudantes e servidores; 
c) Mesa redonda sobre inclusão e diversidade; 
d) Palestra para estudantes e servidores sobre a inserção do PNE no mundo do 

trabalho; 
e) Estimular o espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo que o 

estudante formado não apenas acumule conhecimentos técnicos, mas valores sociais 
consistentes, para que atue na sociedade de forma consciente e comprometida.  

 
 
24.3 LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS: 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
O trabalho realizado em laboratórios proporcionará ao aluno a vivência de situações 

práticas que favoreçam a releitura do conteúdo teórico desenvolvido nas diversas disciplinas 
oferecidas no curso, buscando, sempre que possível, integrar conhecimentos e metodologias. 
Confere, ainda, entre outras, as habilidades necessárias para desenvolver aptidões específicas 
de observação, compreensão e intervenção em situações-problema reais; capacidade de 
análise e síntese; capacidade de integração de conhecimentos; sentido de ordem e disciplina; 
atitudes de bom relacionamento pessoal com colegas e professores; capacidade de realizar 
investigações para esclarecimento de dúvidas surgidas em aula ou no próprio laboratório; e 
estímulo para a descoberta do novo. 
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O funcionamento dos laboratórios do Curso será supervisionado pela Coordenação de 
Laboratórios em estreito trabalho com o Coordenador do Curso. Enquanto aquelas possuem 
uma estrutura setorizada por núcleo de conhecimento, com a manutenção de técnicos 
especializados in loco e sistema permanente de compra de insumos e materiais, as atividades 
deste englobam disponibilizar a infraestrutura para o acontecimento das aulas práticas de 
maneira satisfatória. Será realizado um trabalho constante de comunicação entre alunos, 
professores, técnicos, setor de suprimentos e coordenadores. Em função do planejamento 
pedagógico do docente, faz-se um levantamento, junto aos técnicos e suprimentos, das 
necessidades de recursos humanos, instalações, equipamentos, reagentes, vidrarias e 
acessórios. Viabiliza-se então, após a aprovação de recursos pelas coordenações, a montagem 
da estrutura particularizada para a execução do programa prático daquela disciplina. A 
necessidade de manutenção periódica dos equipamentos cabe a essa coordenação, que 
comunica por escrita ao responsável do campus, que deve providenciar imediatamente o 
reparo. 

 
Há ainda o orçamento anual que contempla a reposição de materiais esgotados, 

reparos em equipamentos e ainda à aquisição de materiais atualizados. 
 
Todos os laboratórios aqui descritos encontram-se adequados à proposta curricular do 

curso e possuem quantidade de insumos, materiais e com equipamentos condizentes com os 
espaços físicos e o número de vagas. Os mesmos apresentam conforto e possuem Normas de 
Funcionamentos e Biossegurança que serão divulgadas aos alunos na primeira da aula da 
disciplina, e que exigem o uso de calça comprida, sapato fechado, jaleco branco de algodão, 
unhas aparadas e a proibição do uso de acessórios como brincos, cordões, pulseiras, relógios 
e anéis. 

 
 
24.4 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS PARA ODONTOLOGIA 

 
24.4.1 Laboratórios Didáticos de Formação Básica 

 
Os laboratórios didáticos de formação básica são os laboratórios de Anatomia Humana 

que serão utilizados para o desenvolvimento das competências pelas disciplinas de Anatomia 
Sistêmica e Anatomia de Cabeça e Pescoço. Os laboratórios de Anatomia são utilizados para a 
observação de peças anatômicas, sob a orientação do professor responsável e técnicos que 
auxiliam no tratamento e preservação das peças estudadas (sintéticas ou não) para todos os 
cursos da área de saúde. 

 
24.4.2 Laboratórios de Ensino Para Área de Saúde 

 
Os laboratórios de ensino para a área de saúde são os laboratórios Multidisciplinares 

(Ciências Biológicas, Morfológicas e Histologia) que são os locais onde o aluno é provocado a 
compreender os princípios da estrutura e função dos componentes químicos-moleculares, 
mecanismos bioquímicos, genéticos e moleculares do funcionamento celular e são utilizados 
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pelas disciplinas Histologia e Embriologia, Fundamento de Microbiologia e Imunologia e 
Microbiologia Oral. Os laboratórios de Laboratório de Ciências Biológicas são destinados a 
observação de tecidos e experimentos aprovados pelo comitê de ética em pesquisa e por meio 
da identificação, caracterização e classificação dos diferentes tipos de microrganismos, com o 
uso de técnicas microscópicas, bacteriológicas e testes bioquímicos.  

 
24.4.3 Laboratórios Didáticos de Formação Específica 

 
Os laboratórios didáticos de formação específica onde são desenvolvidos os perfis e as 

competências da atividade odontológica, são as Clínicas de Ensino utilizados pelas disciplinas 
de Estomatologia, Saúde Bucal e Sociedade II, Estomatologia II, Clínica Odontológica I a IV, 
Cirurgia e Traumatologia I e II, Clínica Odontológica Infantil I e II, e Prótese Dentária Clínica; a 
Clínica de Radiologia Odontológica que além de servir de apoio as demais disciplinas clínicas, 
é utilizado pela disciplinas de Radiologia Odontológica; e o espaço de Esterilização/Expurgo, 
utilizados para todas as atividades de atendimento clínico; o laboratório pré-clínico onde são 
desenvolvidos as competências e habilidades das técnicas operatórias para as disciplinas de 
Anatomia Dentária e Escultura, Dentística, Periodontia, Endodontia e Prótese, através da 
utilização de simuladores de bancada. A Estácio Brasília informa, ainda, que a infraestrutura 
destinada para o funcionamento dos Laboratórios de formação Específica, como as Clínicas de 
Ensino, Clínica de Radiologia, Laboratório Pré-Clinico e o Espaço Esterilização/Expurgo estão 
disponibilizadas no endereço. 

 
24.4.4 Laboratório Pré-clínico de técnicas odontológicas (Laboratório de Habilidades) 

 
Laboratório Pré-clínico é utilizado pelas disciplinas de Dentística, Prótese Dentária Fixa 

e Removível, Anatomia e Escultura Dentária, Ortodontia e Oclusão e DTM. 
 

24.4.5 Clínica de Ensino 
 
Uma clínica de ensino. 
 
1. Clínica Odontológica. 
2. Sala de Recepção 
• Sala do Raio-X 
 
 

24.4.6 Espaço físico e acessibilidade 
 
A Estácio Brasília ao desenvolver seu projeto arquitetônico, procurou garantir as 

condições mínimas de acessibilidade e demais condições, visando assegurar aos portadores 
de deficiência física e sensorial as condições básicas de acesso ao ensino superior, de 
mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações da instituição, tudo em estreita 
observância à portaria n.º 3.284 de 7 de novembro de 2003. 
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Em relação aos deficientes físicos: 
 

✓ Eliminação de barreiras arquitetônicas; 
✓ Reserva de vagas em estacionamentos; 
✓ Rampas com corrimãos e elevadores; 
✓ Banheiros adaptados dispondo de portas largas e espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas, com barras de apoio nas paredes; 
✓ Barras nas paredes dos banheiros; 
✓ Instalação de telefones públicos, lavabos e bebedouros acessíveis para usuários de 

cadeiras de rodas. 
 

Em Relação aos portadores de deficiência visual: 
 

✓ Caso seja solicitado manter sala de apoio equipado com computadores, sistemas de 
síntese de voz, gravador, bem como assegurar ampliação de cópias de textos através 
de software e equipamento s de ampliação de imagem; 

✓ Piso Tátil; 
✓ Para o atendimento de alunos com visão subnormal se solicitado disponibilizar lupas, 

régua de leitura e scanner acoplado ao computador. 
 
Em relação aos portadores de deficiência auditiva: 
 

✓ A IES compromete-se ao solicitado, de propiciar, sempre que necessário, interprete de 
língua de sinais – língua portuguesa; 

✓ Adotar flexibilidade nas correções das provas escritas valorizando os conteúdos 
semânticos; 

✓ Estimular o aprendizado da língua portuguesa principalmente na modalidade escrita; 
✓ Proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre a especificidade 

linguística do portador de deficiência auditiva. 
 
 
24.5 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DESTINADA À CPA. 

 

A sala destinada à CPA está equipada com recursos necessários para o bom 
desenvolvimento das atividades. Sala individual contendo: mesa de trabalho, armário 
embutido, mesa para reunião, computador, impressora e telefone.  

 
24.6 BIBLIOTECA 

 
Importante fonte de apoio técnico à formação acadêmica, a Biblioteca da ESTÁCIO 

BRASÍLIA funciona desde 2013. Atualmente conta com um acervo de 51.155 livros e obras 
clássicas, registros de dicionários e conta também com trabalhos monográficos. 
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Responsável pela prestação de serviços de informação à comunidade, a Instituição 
possui um aparato tecnológico sempre em evolução, objetivando à recuperação da 
informação em tempo hábil. 

 
As instalações da Biblioteca favorecem, aos seus usuários, a permanência e utilização 

dos serviços disponíveis. Todo o processo de empréstimo e consulta é realizada de forma 
rápida e eficiente graças aos recursos de informática disponíveis. 

 
Com uma iluminação adequada à leitura, sinalização eficiente, além de funcionários 

devidamente qualificados, a biblioteca oferece aos seus usuários toda a comodidade 
necessária para realização de seus estudos e pesquisas. 

 
24.6.1 Serviços e informatização 

 
O Sistema Pergamum permite ao discente e ao docente a consulta, reserva e 

renovação de sua residência por meio da internet ou de computadores disponibilizados para 
tal finalidade na própria biblioteca.   

 
Serviço de acesso ao acervo - Todas as estantes estão sinalizadas, classificadas por 

conteúdo. Toda a equipe de profissionais da biblioteca tem condições de esclarecer as dúvidas 
e auxiliar na busca de títulos requeridos pelos usuários. Os funcionários da biblioteca, ao 
serem admitidos, recebem uma série de instruções e orientações da Bibliotecária Chefe sobre 
os procedimentos internos do setor e sobre a presteza e qualidade do atendimento aos 
usuários. A forma de acesso ao acervo se dá por meio do sistema on-line via Internet ou por 
meio dos terminais próprios, nos quais as informações necessárias para localização das obras 
podem ser acessadas por meio de estratégias de buscas pelos itens: autor, título e assunto e 
mediante a anotação do número de chamada. Depois de localizada a obra desejada, o usuário, 
sendo ele aluno, professor ou funcionário da Instituição, pode solicitar seu empréstimo.  O 
controle do acervo da Biblioteca é gerenciado pelo sistema de automação Pergamum. 

 
Serviços oferecidos: 
 

✓ Empréstimo domiciliar; 
✓ Consulta local;  
✓ Visitas orientadas;  
✓ Catalogação na fonte;  
✓ Consulta online;  
✓ Capacitação de alunos;  
✓ DSI. Comut;  
✓ Periódicos online por curso;  
✓ Pesquisa Bibliográfica - oferece acesso, pelo próprio usuário, à base de dados 

bibliográficas de periódicos nacionais e estrangeiros, com orientação da Biblioteca. 
✓ Visitas Orientadas - A Biblioteca oferece o serviço de visita orientada que permite ao 

usuário conhecer a distribuição do espaço físico, os recursos que a Biblioteca oferece, 
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bem como normas e procedimentos para sua utilização. A visita deve ser previamente 
agendada, por telefone, pessoalmente ou por meio de e-mail. Essas visitas são em 
especial para os calouros e devem ser agendadas pelos Coordenadores de cada curso. 
 

24.6.2 Acervo de periódicos 
 
A biblioteca disponibiliza para seus usuários acesso ao Portal de Periódicos EBSCO 

onde estão diversas bases de dados, indexando uma infinidade de artigos científicos dos mais 
variados e conceituados periódicos científicos em nível nacional e internacional.  

 
As Bases podem ser acessadas em todos os computadores da Estácio Brasília, por meio 

do SIA acadêmico do aluno, as bases são renovadas anualmente e representam um apoio 
fundamental às pesquisas acadêmicas, possibilitando o acesso a periódicos internacionais. 

 
Isto fornece uma referência extremamente atualizada e de excelente qualidade para 

trabalhos científicos. A Estácio Brasília não poderia deixar de dispor dos recursos necessários 
para que essa atividade de pesquisa possa ser desenvolvida, daí a preocupação com a 
manutenção das coleções de periódicos das áreas acadêmicas nas quais atua. Como uma das 
principais fontes de informação, as publicações periódicas são base de fundamental 
importância para a pesquisa científica, servindo ainda de atualização às matérias dos diversos 
cursos. 

 
 

Título 
Tempo de 
Assinatura 

Tempo de 
atualização do 
acervo (anos) 

Localização 

UNINGÁ Review 2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=87527753&
lang=pt-br&site=ehost-live 

Revista Brasileira 
em Promoção da 

Saúde 
2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=129014218
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Interface - 
Comunicação, 

Saúde, Educação 
2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=126845757
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Revista Ciência & 
Saúde Coletiva 

2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=33222182&
lang=pt-br&site=ehost-live 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=87527753&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=87527753&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=87527753&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=87527753&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=129014218&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=129014218&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=129014218&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=129014218&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=129014218&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=126845757&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=126845757&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=126845757&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=126845757&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=126845757&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=33222182&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=33222182&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=33222182&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=33222182&lang=pt-br&site=ehost-live
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Revista Salusvita 2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=129676532
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Revista Sáude 2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=103705205
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Colloquium 
Exactarum 

2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=130595803
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Radiologia 
Brasileira 

2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=70258350&
lang=pt-br&site=ehost-live 

Revista de 
Atenção Primária a 

Saúde 
2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=122250213
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Cadernos Saúde 
Coletiva 

2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=122476299
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Saúde e Sociedade 2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=124367967
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Revista Saúde 2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=122122352
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Einstein 2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=116823135
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=129676532&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=129676532&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=129676532&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=129676532&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=129676532&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=103705205&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=103705205&lang=pt-br&site=ehost-live
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Revista de Saúde 
Coletiva 

2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=117623059
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Scientia Medica 2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=114335177
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Contextos Clínicos 2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=126967076
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

Psicologia: teoria e 
prática 

2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=19609515&
lang=pt-br&site=ehost-live 

Jornal Vascular 
Brasileiro 

2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=71702057&
lang=pt-br&site=ehost-live 

Revista CEFAC 2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=129600248
&lang=pt-br&site=ehost-

live 

RSBO: Revista Sul-
Brasileria de 
Odontologia 

2 anos EBSCO On line 

http://search.ebscohost.c
om/login.aspx?direct=true
&db=foh&AN=64404037&
lang=pt-br&site=ehost-live 

DynaMed 2 anos EBSCO On line 
http://www.dynamed.co

m/  

 
24.6.3 Serviços 

 
Dentro do princípio de modernidade e com o objetivo de disponibilizar aos usuários as 

informações de que necessitam a Rede de Bibliotecas da Estácio Brasília possui Sistema de 
Empréstimo Domiciliar Automatizado, contando com software que possibilita aos usuários, de 
maneira fácil e ágil, a disponibilidade das obras. Através de terminais de computadores 
instalados nas bibliotecas e através do site da IES (Biblioteca on-line), os usuários têm acesso 
aos títulos de todo o acervo existente na rede de bibliotecas. O sistema utilizado é o 
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Pergamum, que permite que ao usuário, mesmo sem conhecimento do software, realizar as 
pesquisas.  

 
O Sistema de Empréstimo controla as seguintes atividades: 
 

 Empréstimo para consulta local: controla as atividades de consulta local, mantendo 
controle do acervo que é consultado na própria Biblioteca, por usuários da Instituição 
comunidade e público em geral; 

 Empréstimo domiciliar: têm acesso a este tipo de empréstimo os alunos da instituição, 
professores e funcionários; 

 Reserva de livros: caso o livro procurado esteja emprestado, o usuário poderá fazer 
uma reserva, e aguardar que o livro seja devolvido; 

 Estatísticas: a Biblioteca tem um controle efetivo de todo o material consultado na 
biblioteca e emprestado aos seus usuários; 

 Relatórios: através da impressão de relatórios a Biblioteca tem os controles diários, 
semanais, mensais ou anuais de todas as atividades desenvolvidas pelo sistema. Estes 
relatórios podem ser feitos por tipo de usuário (aluno, professor, funcionário ou 
visitante) por curso, tipos de empréstimo (local ou domiciliar), etc. 
 
As Bibliotecas atendem à comunidade externa para consultas locais e adota como 

política de crescimento de acervo aquisições através de compras e doações. 
 

24.6.4 Regulamento de empréstimo 
 
As Bibliotecas da Estácio Brasília têm como objetivo dar suporte informacional 

completo e atualizado às atividades de ensino oferecidas por esta Instituição, contribuindo de 
forma efetiva para a disseminação e assimilação do conhecimento contido em acervo e ao seu 
alcance. 

 
Consultas e Empréstimos do Acervo de Livros: 
 
As Consultas e os empréstimos de livros das Bibliotecas são realizados através do 

Pergamum, utilizando o leitor biométrico, que proporciona maior agilidade no empréstimo de 
livros, periódicos, etc.  

 
24.6.5 Consultas 

 
Compreende-se por consulta a retirada de obra condicionada à devolução no mesmo 

dia, dentro do horário de funcionamento da biblioteca.  
 
A todos os usuários ativos cadastrados no Pergamum será facultada a consulta de até 

3 obras simultaneamente, desde que não sejam do mesmo título e autor.  
 
A efetivação da consulta se dará mediante validação da identificação do usuário, 



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 190 de 214 

 

através da leitura biométrica ou senha pessoal.  
 
Adicionalmente, os visitantes deverão apresentar um documento de identificação 

oficial e válido. 
 
A consulta poderá ser realizada em qualquer biblioteca integrante da Rede Estácio, 

sempre de acordo com os procedimentos acima.  
 

24.6.6 Empréstimos 
 
Compreende-se por empréstimos a retirada de obra condicionada à devolução em até 

7 dias corridos, dentro do horário de funcionamento da biblioteca.  
 
O empréstimo será facultado somente a alunos regularmente matriculados, 

professores e colaboradores administrativos, sendo permitida a retirada de até 3 obras 
simultaneamente, desde que não sejam do mesmo título e autor, limitado à disponibilidade 
física no acervo.  

 
Serão permitidos aos alunos regularmente matriculados, professores e colaboradores 

administrativos a consulta e o empréstimo, desde que sejam respeitadas as regras de cada 
tipo de retirada.  

 
Não será permitido o empréstimo de obras de referência (legislação e códigos, 

enciclopédias e dicionários), monografias de graduação, teses, periódicos, obras raras e 
exemplares únicos, ficando estes disponíveis apenas para consulta. 

 
Os professores, excepcionalmente, poderão retirar 2 vídeos para empréstimo, por até 

2 dias corridos.  
 
O empréstimo poderá ser realizado somente na unidade em que os alunos 

regularmente matriculados, professores e colaboradores administrativos encontram-se 
cadastrados no Sistema Pergamum.  

 
24.6.7 Renovação 
 

As obras emprestadas poderão ser renovadas por 7 dias, de forma presencial ou on-
line (no SIA ou no sistema “Meu Pergamum”), dentro da data limite para a devolução e da 
vigência do período acadêmico em curso, desde que outro usuário não a tenha reservado. 

 
É permitida a renovação do livro até dez vezes de forma on-line, desde que não haja 

reserva para a obra. Após as dez renovações, o usuário deverá comparecer a biblioteca com o 
exemplar para devolução ou possível renovação presencial. 

 
Quando o 7º dia não for dia útil à entrega deverá ser efetuada no 1º dia útil 
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subsequente. 
 
O Sistema não permitirá a renovação de livros fora da data limite de renovação ou para 

usuários que estiverem penalizados cumprindo suspensão por entrega de livros fora do prazo. 
 
24.6.8 Reserva 
 

A reserva poderá ser solicitada quando todos os exemplares da obra já estiverem 
emprestados, e estará disponível para os usuários (alunos, professores e colaboradores) 
habilitados para empréstimo que não estiverem em penalidade.  

 
Será disponibilizada a reserva On-Line de até 3 obras por vez, a qual deverá ser 

realizada no SIA (alunos) ou no sistema “Meu Pergamum” (professores e colaboradores 
administrativos). 

 
Os usuários (alunos, professores e colaboradores) serão notificados por e-mail no 

momento em que a obra solicitada for devolvida para a biblioteca, respeitando-se a fila de 
espera. 

 
A obra ficará disponível para o usuário pelo prazo de 24 horas, expirando-se 

automaticamente caso o usuário não compareça a biblioteca. 
 
O usuário poderá acompanhar o andamento da reserva no sistema através do “Meu 

Pergamum”. 
 
24.6.9 Devolução 
 

O material emprestado deverá ser devolvido, impreterivelmente, no prazo estipulado 
e informado no ato da consulta/empréstimo, que poderá ser consultado, a qualquer 
momento, através do SIA ou do sistema “Meu Pergamum”. O descumprimento destas 
condições acarreta em inadimplência do usuário. 
 
24.6.10 Penalidade 
 

Compreende-se por penalidade o impedimento de reservar, retirar para consulta ou 
para empréstimo pelo usuário inadimplente. 

 
Na inobservância do prazo, o usuário ficará afastado pelo dobro dos dias atrasados, 

sendo a penalidade computada por obra, ficando este impedido de utilizar o acervo até o final 
de todos os períodos de afastamento. 

 
Ao usuário inadimplente será solicitada a devolução da obra em seu poder, por e-mail, 

emitido através do Sistema Pergamum, um dia após a data efetiva da devolução e diariamente 
até a devolução da obra. O bibliotecário ainda poderá fazer uso de cobrança por telefone, 
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envio de carta e/ou e-mail e mensagem no campus virtual, quando disponível. 
 
24.6.11 Reposição de obra extraviada por aluno 
 

O usuário deverá repor, na biblioteca de origem, as obras danificadas ou extraviadas 
em seu poder dentro dos prazos estabelecidos para empréstimo e consulta de livros, mesmo 
em caso de perda, roubo ou furto (independente da apresentação de B.O – Boletim de 
Ocorrência). 

 
A obra perdida deverá ser substituída por outra idêntica ou edição atualizada. Em caso 

de obra esgotada na editora, poderá ser indicada para reposição outra obra que pertença à 
bibliografia básica do curso, pelo bibliotecário. A reposição da obra fora do prazo não isenta 
do cumprimento, pelo usuário, da penalidade referente aos dias de atraso. 
 
24.6.12 Produtos da rede de bibliotecas 

 
Pesquisa Informatizada: Seguindo a evolução tecnológica da informação são 

desenvolvidas atividades multidisciplinares com uma didática própria, onde os alunos são 
estimulados a enfrentar suas dificuldades, superando a falta de conhecimento com a 
curiosidade que lhes é característica. As pesquisas obtidas são adequadas às suas 
necessidades e são conduzidas, quando necessária, sob a orientação de um bibliotecário. 

 
Internet: Ideal para os estudantes, dinâmica e atualizada, reúne as condições propícias 

para o incentivo às particularidades de cada aluno disponibilizando dados, textos, comentários 
de profissionais e docentes, artigos de jornais e revistas, além de qualquer informação que 
possa ser disponibilizada e digitalizada on-line. 

 
Orientação Bibliográfica: O usuário pode buscar junto à bibliotecária, auxílio para 

facilitar a redação e normalização de seu trabalho. Auxilia na consulta a livros sobre 
metodologia da pesquisa e as normas da ABNT. 

 
 

24.6.13 Base de dados ebsco 
 
Entre as bases disponíveis cita-se: Academic Search Complete, Business Source 

Premier, Fonte Acadêmica, MEDLINE Complete, Computers & Applied Sciences Complete, 
Hospitality & Tourism Complete, World Politics Review.  

 
Essa base de dados, de texto completo multidisciplinar, mais valiosa do mundo e mais 

abrangente academicamente, com mais de 8.500 periódicos de texto completo, incluindo 
mais de 7.300 periódicos revisados por especialistas. Além de texto completo, essa base de 
dados oferece resumos para mais de 12.500 periódicos e um total de mais de 13.200 
publicações, incluindo monografias, relatórios, documentos de conferências, etc. 
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24.6.14 Biblioteca virtual universitária 2.0 
 
A Biblioteca Virtual Universitária 2.0 é o primeiro e único acervo eletrônico de livros-

texto, com obras totalmente em Português e leitura total disponível pela Internet. 
 
A Instituição de Ensino disponibiliza o acesso a 3.256 títulos das editoras Artmed, 

Contexto, Manole e Pearson e pode contar com ferramentas que enriquecem e agilizam a 
pesquisa e/ou estudo, como: 

 
• Pesquisa inteligente; 
• Marcadores de páginas; 
• Anotações personalizadas; 
• Impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos (opcional)  

 
 

24.6.15 Projeto rede sem fio nas bibliotecas 
 
Conexão com a internet sem fio, banda larga e gratuita que a Estácio Brasília oferece 

aos usuários. 
 

24.6.16 Biblioteca: plano de atualização e expansão do acervo 
 

24.6.16.1 Atualização do acervo 
 
O Plano de seleção, aquisição, expansão, atualização, desbaste e descarte do acervo 

físico e eletrônico/digital da Estácio Brasília foi criada pela necessidade de gerar um 
instrumento formal onde as diretrizes para a composição do acervo sejam estabelecidas de 
acordo com os interesses dos usuários aliada a missão e objetivos institucionais.  

 
Este plano foi pautado em diretrizes de seleção, aquisição, expansão, atualização, 

desbaste e descarte do acervo físico e eletrônico/digital, resultado de um trabalho 
interdisciplinar que consiste no planejamento do acervo como um processo contínuo, 
permitindo o crescimento racional e equilibrado do acervo, em todas as áreas do 
conhecimento, tendo como base critérios previamente definidos para a formação de acervo 
da IES. 

 
Para tanto é necessário a participação não só do bibliotecário no processo decisório, 

mas também, coordenadores de curso e docentes e o fundamental apoio dos dirigentes da 
Estácio Brasília. 

 
OBJETIVOS 
 
Objetivo Geral 
 



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 194 de 214 

 

Atender adequadamente o acervo bibliográfico, documentário e informacional para 
apoiar as atividades voltadas ao atendimento das atividades de Ensino, Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão, de acordo com os projetos pedagógicos de cada curso, norteados pelas 
recomendações dos indicadores de padrões de qualidade das diretrizes curriculares ou 
equivalente, além dos instrumentos de avaliação.  

 
Objetivos Específicos 
 
Organizar a formação de coleções; 
Propiciar normas/diretrizes para seleção, aquisição, expansão, atualização, desbaste e 

descarte do acervo físico e eletrônico/digital e através disso equilibrar o crescimento 
Propor racional do acervo nas áreas de atuação da Instituição; 
Planejar e prever a disponibilidade dos recursos orçamentários destinados à aquisição; 
 
RESPONSÁVEIS 
UNIDADE - BIBLIOTECÁRIO 
 
Efetuar o levantamento inicial para aquisição de livros de acordo com as bibliografias 

vigentes dos Cursos, disponibilizadas pela Diretoria de Ensino no SGC, e a oferta de vagas 
oferecidas para cada curso conforme as Diretrizes dos Instrumentos de Avaliação do MEC. 

 
Corresponsável por avaliar e executar o levantamento das obras que eventualmente, 

serão remanejadas para desbaste e/ou descarte. 
 
UNIDADE - COODENADOR DE CURSO / COORDENAÇÃO DE CURSO 
 
Acompanhar o processo necessário de aquisição de livros para seu curso, fornecendo 

as informações necessárias tais como oferta de vagas, currículo vigente protocolado no MEC, 
substituição de livros esgotados na Bibliografia do curso, junto a Coordenação Nacional, assim 
como em ocasião determinada pela Instituição, validar quais obras que não atendem mais aos 
currículos pedagógicos dos cursos e que são obsoletas, para posterior desbaste e descarte. 

 
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE  
 
Referendar por relatório de adequação, assinar, comprovando a compatibilidade, em 

cada bibliografia básica da UC, entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de 
outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de 
acesso) disponível no acervo. 

 
 
DIRETORIA DE ENSINO - COODENADOR DE CURSO 
 
Informar, através do SGC, a bibliografia básica e complementar que atenderá ao 

conteúdo programático do Curso, assim como, indicar os títulos de periódicos nacionais e 
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estrangeiros que contemplem os assuntos de relevância acadêmica, disponibilizados nas 
diversas Bases de Dados de Periódicos Científicas assinadas pela Estácio. 

 
UNIDADE – PRÓ-REITOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
 
Responsável por solicitar as verbas necessárias para aquisição de material para a 

Biblioteca, de acordo com orçamento aprovado; prover espaço físico no campus para 
aumento do espaço físico da biblioteca ou no caso de impossibilidade, promover espaços que 
servirão como anexo da Biblioteca, espaço esse destinado ao desbaste do material de 
biblioteca.  E em caso de descarte providenciar a retirada do material e assinar a baixa 
institucional junto ao setor de patrimônio da instituição; 

 
CSC – SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA / SERVIÇOS FINANCEIRO 
 
Setor responsável pela aquisição de material para a biblioteca, de acordo com 

POL.05.010 e fluxo de aquisição. 
 
CSC – SERVIÇOS CONTÁBEIS  
 
Responsável pelo controle patrimonial de materiais. 
 

24.6.16.2 Plano de desbaste 
 
Desbaste é o processo pelo qual se retira do acervo ativo, títulos e/ou exemplares, 

parte de coleções, quer para remanejamento de cursos em extinção, pré-avaliação de doação 
e/ou descarte. E visa otimizar os espaços físicos da biblioteca para entrada de novos materiais, 
retirando do acervo principal as publicações que sejam utilizadas esporadicamente, ou que 
estejam com excesso de exemplares.  

 
Esse processo permite que, obras que sejam relevantes para a coleção, não sejam 

descartadas precipitadamente. Neste caso as obras identificadas como relevantes (obras 
clássicas, de referência, monografias, teses, vídeos, edições mais antigas, que já fizeram parte 
da bibliografia básica ou complementar de algum curso da instituição, e coleções de 
periódicos), poderão ficar disponibilizadas em um espaço anexo a Biblioteca ou destacado do 
acervo principal. Esse material ficará organizado com a mesma metodologia e a disposição dos 
usuários da Estácio Brasília, quando solicitado. Esse acervo permanecerá disponível para 
consulta e ou empréstimo.  

 
O material deverá ser solicitado, no balcão de atendimento da biblioteca com 

antecedência de 24 horas.  Esse processo servirá como uma pré-seleção para o descarte 
definitivo, evitando com isso que por uma avaliação incorreta ou precipitada sejam retirados 
do acervo obras que ainda venham a atender as necessidades dos usuários e da IES, gerando 
um futuro gasto desnecessário.  
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Nesse período a Biblioteca da Unidade, emitirá uma relação dos livros em processo de 
desbaste para as demais bibliotecas da Rede. A biblioteca que tiver interesse na publicação 
para efeito de complementação de acervo ou para atender a necessidade de algum curso local 
poderá solicitar o material através de remanejamento de acordo com PGE.01.017 e 
POP.01.059. 

 
Os livros em processo de desbaste nas unidades também poderão servir para suprir a 

necessidade inicial de composição de acervo para as novas unidades e unidades recém - 
adquiridas complementando assim suas coleções acadêmicas. Este aproveitamento otimizado 
dos acervos poderá gerar uma economia considerável para a IES, que disporá de mais recursos 
para as atualizações de acervos; 

 
Critérios para o desbaste ou remanejamento de acervo: 

 
✓ Títulos não utilizados durante os últimos 5 (cinco) anos e não façam parte de currículo 

vigente; 
✓ Títulos de cursos extintos na unidade que não façam parte da bibliografia de outro 

curso vigente; 
✓ Número excessivo de exemplares (cada unidade deve manter um número que 

preencha a necessidade da oferta de vagas oferecidas para cada unidade curricular dos 
cursos presenciais e de forma on-line oferecidos na IES). 
 

24.6.16.3 Plano para descarte 
 
Descarte é o processo mediante o qual o material bibliográfico, após ser avaliado é 

retirado da coleção ativa de forma definitiva, seja para ser doado a outras instituições ou 
eliminado da biblioteca. O descarte representa uma decisão final de análise da situação de 
cada item no acervo. A definição de que o item já não preenche as condições que justificaram 
sua aquisição, seja porque as necessidades informacionais da comunidade acadêmica se 
modificaram, tornou-se obsoleto, desatualizado, ou está danificado. 

 
Critérios a serem adotados em caso de descarte: 

✓ Inadequação aos cursos oferecidos na IES; 
✓ Desatualização: a aplicação desse conceito pode variar mediante a área de 

conhecimento; 
✓ Duplicatas em caso de periódicos ou monografias e teses; 
✓ Obras danificadas por sinistros, sem condições de recuperação ou reparos; 
✓ Publicação não corrente, em caso de periódicos impressos e exemplares avulsos de 

doação. 
 
PROCESSO DE DESCARTE 
 
O material selecionado para descarte deve ser registrado em formulário próprio, 

anexo, no qual constará a assinatura do bibliotecário; Gestor do Campus e Diretor do Núcleo: 
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O Bibliotecário deve aplicar um carimbo de cancelado sobre o registro patrimonial do 

livro e efetuar a retirada da etiqueta de lombada e do código de barra, se houver. 
 

O verso da folha de rosto, onde contém o registro patrimonial de acervo, deverá ser 
escaneado após o livro ter sido carimbado como carimbo de cancelamento. O arquivo deve 
ser mantido em computador, na Biblioteca, juntamente com a relação de livros descartados 
para efeitos de controle interno e auditoria por um período de no mínimo 5 (cinco) anos. 

 
A baixa no Pergamum é realizada pelo Bibliotecário e a baixa no patrimônio é realizado 

de acordo com o PGE.05.012. 
 
Nota: O processo de descarte deverá realizado a cada dois anos. 
 
OBRAS QUE NÃO DEVEM SER DESCARTADAS: 

 
✓ Obras consideradas clássicas de acordo com área do conhecimento (essa avaliação 

poderá ser realizada com o Coordenador do curso); 
✓ Obras raras (anteriores ao século XIX);  
✓ Teses de Mestrado e Doutorado; 
✓ Obras da Instituição – manter no mínimo dois exemplares; 
✓ Coleções de periódicos da IES ou coleções de periódicos de valor histórico para a área 

de conhecimento – manter um exemplar de cada. 
 
Nota: De cada edição de livro descartada, manter dois exemplares para constar o 

registro de evolução bibliográfica do acervo dos cursos da IES. 
 
Nota: A avalição para o descarte é um processo delicado, que requer tempo, 

conhecimento e bom senso. O ideal é que seja criada uma comissão no campus, composta 
pelo bibliotecário e coordenadores de cursos para análise da pertinência das publicações. 
Deve se evitar o “descarte” em caso de desconhecimento do valor imaterial da obra, ou obras 
antigas que tenham importante valor histórico e de conteúdo, considerando as velhas ou 
obsoletas. 

 
24.6.17 Condições de acessibilidade arquitetônica da biblioteca 

 
✓ De acordo com a Portaria n. 3.284, de 7 de novembro de 2003, as Bibliotecas 

dão acessibilidade aos usuários com necessidades educacionais especiais a 
diferentes fontes de informação, através de recursos diferenciados. 
Auditiva 
Visual  
O Sistema DOSVOX, que interage com o usuário através de síntese de voz, 
está disponível nas Bibliotecas viabilizando, deste modo, o uso do 
computador. 
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25 GERAÇÃO SERVIÇO – ENSINO 
 

25.1.1 Clínicas Odontológicas 
 
A rotina de funcionamento das Clínicas Odontológicas será acompanhada pela 

Supervisora de Clínicas. O funcionamento das Clínicas Odontológicas contará com 
recepcionistas, técnicas de saúde bucal e técnicos em radiologia, que atuarão nas clínicas 
desempenhando, respectivamente, as seguintes funções: recepção e marcação de pacientes, 
armazenamento e controle de materiais odontológicos de consumo e realização e 
processamento de radiografias. 

 
A clínica de Estomatologia funcionará como uma clínica de diagnóstico e triagem, a 

partir da qual, os pacientes são encaminhados para as demais clínicas de acordo com a 
necessidade de tratamento: Saúde Bucal e Sociedade II, Cirurgia e Traumatologia I e II ou 
Prótese Dentária Clínica. Além das clínicas das áreas específicas, o curso oferece as Clínicas 
Odontológicas I e II que engloba as áreas de Estomatologia, Periodontia, Dentística e 
Endodontia e a Clínica Odontológicas III e IV que, além das três anteriores, engloba Cirurgia e 
Prótese.  

 
A sistemática de atendimento dos pacientes será pautada no perfil do profissional que 

se deseja formar no Curso de Odontologia. Haverá um empenho extremo para que o paciente 
somente inicie a fase restauradora do tratamento após terem sido controlados os fatores 
causais da doença e, completada a fase curativa, entre no regime de manutenção da saúde 
bucal. Para que isso ocorra, os pacientes cadastrados serão agendados seguindo uma lista de 
espera, onde as necessidades de tratamento serão hierarquizadas no intuito de minimizar o 
tempo de execução do tratamento. Desta forma, todas as disciplinas clínicas têm o 
compromisso de reavaliar e atualizar constantemente as prioridades de tratamento, 
estabelecidas pela clínica de triagem. Esta sistemática estimula o aluno a pensar nas 
necessidades gerais do seu paciente, mesmo quando ele se responsabiliza apenas pela 
execução de parte do plano de trabalho global. 

 
A existência de um sistema de rechamada e manutenção gerenciada pela coordenação 

das clínicas, também reforça nos alunos a valorização dada pelo curso aos conceitos de 
promoção de saúde e prevenção de doenças. Além disso, reitera a noção de que a 
responsabilidade do profissional para com o paciente não termina com o fim da fase cirúrgico-
restauradora, pois a manutenção do estado de saúde obtido também faz parte de suas 
responsabilidades. 

 
Neste sistema, a disciplina de Saúde Bucal e Sociedade I e II, responsável por introduzir 

ao paciente os conceitos de saúde e doença e pelo controle dos fatores etiológicos da doença 
cárie e doença periodontal, informa à clínica quando os pacientes devem voltar para reforço 
dos ensinamentos ali passados. Esta marcação é independente do estágio do tratamento 
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restaurador em que o paciente se encontra. Da mesma forma, a clínica de Periodontia estipula 
uma frequência de rechamada dos pacientes periodontais, de acordo com a evolução do 
tratamento dos mesmos. Também são envolvidas nesse sistema de manutenção a Clínica 
Odontológica Infantil e as Clínicas Odontológicas. 

 
Esse acompanhamento longitudinal de nossos pacientes se estenderá através do 

acompanhamento de lesões intra-orais pela clínica de Estomatologia II. Temos plena 
consciência de que essa preocupação para com o acompanhamento em longo prazo de nossos 
pacientes tem reflexos na formação de nossos alunos, que percebem a coerência entre 
discurso e atitudes na nossa filosofia de atendimento. 

 
A padronização de procedimentos entre as clínicas do Núcleo de Formação Profissional 

também foi julgada como essencial para que o aluno entendesse as clínicas isoladas como 
parte de um esforço comum, para oferecer um tratamento integrado ao paciente. Dentro das 
clínicas Odontológicas, os planos de tratamento serão supervisionados e aprovados por pelo 
menos dois professores, diminuindo a valorização de alguns procedimentos sobre outros. 
Práticas como a biossegurança, procedimentos de exame e diagnóstico e registro dos 
tratamentos efetuados foram homogeneizadas em todas as disciplinas, permitindo que essas 
habilidades sejam reforçadas ao longo do curso.  Em nossa experiência, a adoção de um 
prontuário único para o paciente, disponível para todas as disciplinas, tornou a tarefa de 
integração dos conteúdos do Núcleo de Formação Profissional menos árdua. 

 
 

26 RECURSOS MATERIAIS 
 
O curso de odontologia demanda da IES uma gama de material de consumo, que 

anualmente é atualizado durante a elaboração do orçamento da IES; e do aluno a aquisição 
de instrumental próprio para o atendimento ao paciente (Lista de Material dos Alunos), ver 
no site:http://portal.estacio.br/unidades/universidade-est%C3%A1cio-de-
s%C3%A1/campi/rj/rio-de-janeiro/recreio/manuais-editais-e-regulamentos/  

 
 

http://portal.estacio.br/unidades/universidade-est%C3%A1cio-de-s%C3%A1/campi/rj/rio-de-janeiro/recreio/manuais-editais-e-regulamentos/
http://portal.estacio.br/unidades/universidade-est%C3%A1cio-de-s%C3%A1/campi/rj/rio-de-janeiro/recreio/manuais-editais-e-regulamentos/
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27 ANEXOS 
 
27.1 ANEXO 1- REGULAMENTO INSTITUCIONAL PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E À DISTÂNCIA 

 
CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÔES GERAIS 
Art.1º - O Estágio Supervisionado é a oportunidade proporcionada ao aluno para que este 
atue em seu campo profissional, sob a supervisão de um profissional da área, em ação 
integrada com a Supervisão de Estágios do Curso do Centro Universitário Estácio de Brasília. 

 
CAPÍTULO II 

SEÇÃO I 
DAS FINALIDADES 

Art. 2º - O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Estágio Supervisionado do 
Centro Universitário Estácio de Brasília., ao qual devem submeter-se os alunos dos Cursos de 
Graduação, da modalidade presencial e à distância, atendendo a carga horária prevista no 
PPC, de acordo com as respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais. 
Art. 3º - A disciplina de Estágio Supervisionado tem um sentido de revisão do saber específico 
do curso e de suas práticas profissionais, dentro do futuro campo de atuação, com a finalidade 
de garantir ao egresso fundamentação consistente em relação aos conhecimentos teórico-
práticos, adquiridos no decorrer do curso. 
Art. 4º - O Estágio supervisionado caracteriza-se como um conjunto de atividades de 
aprendizagem profissional e de ensino sob a forma de ações instituídas segundo a 
especificidade de cada curso de graduação, devidamente orientadas acompanhadas e 
supervisionadas pelas Coordenações dos referidos cursos.  

SEÇÃOII 
DOS FUNDAMENTOS 

Art. 5º - O sistema de estágio supervisionado do Centro Universitário Estácio de Brasília é 
fundamentado nas determinações constantes na Constituição da República Federativa do 
Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na legislação específica de 
estágio vigente e em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Graduação das modalidades presencial e à distância. 
       Parágrafo único - O estágio deve ser considerado como o espaço ideal para o 
cumprimento do que determina a LDB no que diz respeito ao aprimoramento de 
conhecimentos e habilidades adquiridas fora do ambiente escolar, ao fortalecimento da 
relação teoria-prática e à valorização da pesquisa individual. 
Art. 6º - Do ponto de vista educacional tem-se como uma das premissas básicas que o aluno 
seja construtor do seu conhecimento, aprendendo a desenvolver sua capacidade de 
percepção, de apreensão, de análise e a tomar decisões. 
Art. 7º - O Centro Universitário Estácio de Brasília e estimulará as ações que possam 
fortalecer a formação técnica, acadêmica, política e ética de seus estudantes, no sentido de 
viabilizar uma capacitação eficaz para que os mesmos possam se inserir no mercado de 
trabalho com competência e espírito crítico, mesmo que seja como estagiários. 
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Art. 8º - A Universidade respeitará as legislações específicas de cada profissão, bem como a 
dos respectivos órgãos fiscalizadores, como instrumentos orientadores e não como 
cerceadores do livre arbítrio de um estudante em tomar suas atitudes, conforme propugnado 
pela Constituição (Art. 5º) e pela LDB (Art. 2º). 

SEÇÃO III 
DAS DIRETRIZES 

 
Art. 9º - A efetivação das parcerias com Instituições Públicas e Privadas deve objetivar o 
desenvolvimento de atividades de práticas profissionais pelos alunos como complemento à 
sua formação acadêmica. 
Art. 10º - A efetivação dessas parcerias deve apoiar-se no que determina a Lei nº11.788 de 25 
de setembro de 2008. 
Art.11 - As atitudes coibitivas ao desenvolvimento de atividades em estágios, não 
caracterizadas como competências profissionais, não devem ser permitidas no Centro 
Universitário Estácio de Brasília, mesmo quando se tratar de estágios curriculares. 
Art.12 - Nesse contexto, deve-se estimular o desenvolvimento de estágios, em quaisquer 
períodos, que proporcionem complementação formal escolar ao aluno, viabilizem seu 
desenvolvimento pessoal, o preparem para o exercício da cidadania e para a sua qualificação 
ao trabalho, desde que as atividades não se caracterizem como competências profissionais 
regulamentadas por leis específicas. 
Art.13 - O aluno deverá ser orientado e educado para compreender e decidir sobre a sua 
permanência ou não num determinado estágio, respeitando-se, assim, a sua tomada de 
decisão. 
Art.14 - A indicação de professor dos cursos presenciais e de tutor à distância dos cursos na 
modalidade à distância para ser o responsável pelo acompanhamento, controle e avaliação 
do estágio, deverá ter como exigência o fato do professor ter formação pertinente à atividade 
a ser desempenhada. 

CAPÍTULO III 
SEÇÃO I 

DAS COMPETÊNCIAS GERAIS 
 

Art.15 - As diretrizes de estágio são da competência da Vice-reitoria de graduação em 
consonância com a diretrizes emanadas da Área de Empregabilidade  
Art.16 - As atividades pedagógicas, relacionadas às atividades em estágio, serão da 
competência do Coordenador de Curso em conjunto com o Supervisor de estágio nos cursos 
presenciais e tutor à distância e tutor presencial nos cursos da modalidade à distância. 
Art.17 - As atividades pedagógicas a que se refere o item anterior serão administradas pelo 
Supervisor de Estágio dos Cursos presenciais e tutor à distância nos cursos da modalidade à 
distância.  
 

SEÇÃO II 
ÁREA DE EMPREGABILIDADE 

 
Art.18 – Criar, implantar e atualizar a Política Nacional de Empregabilidade da Estácio. 
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Art.19 - Criar, implantar, controlar e avaliar os setores localizados nos campi e nos polos de 
apoio presencial, no que se referir ao desenvolvimento de funções operacionais de 
empregabilidade.  
Art.20 - Manter contato com organizações do mercado com vistas à captação de ofertas de 
estágios e/ou de empregos. 
Art.21 - Propor políticas de relacionamento do Centro Universitário Estácio de Brasília com 
as empresas e com os agentes de integração. 
Art.22 - Estabelecer e divulgar procedimentos específicos, de estágio e/ou de emprego, para 
os diversos campi e polos de apoio presencial. 
Art.23 - Desenvolver atividades de incremento para o acesso dos alunos da Universidade ao 
mercado de trabalho. 
Art.24 - Estabelecer e efetivar parcerias com vistas à captação de ofertas de vagas para estágio 
e/ou de empregos para os alunos e graduados pela Universidade Estácio de Sá e fomentar a 
disponibilização das vagas no Portal de Vagas Estácio – www.vagasestacio.com.br 
Art.25 – Fomentar a busca do aluno por informações de estágio, emprego e carreira por meio 
da plataforma virtual Estácio Carreiras – www.estaciocarreiras.com.br  

SEÇÃO III 
SECRETARIA SETORIAL DE ALUNOS 

 
Art.26 - Promover eventos relacionados a estágios e/ou empregos, assim como, orientar os 
alunos sobre a utilização da plataforma Estácio Carreiras – www.estaciocarreiras.com.br  
Art.27 - Atender o aluno da Universidade no que diz respeito a estágio e/ou a emprego. 
Art.28 - Divulgar, de forma democrática e ampla, junto aos alunos e graduados, as 
oportunidades de estágios e/ou empregos. 

SEÇÃO IV 
DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 
Art.29 - Analisar e dar parecer jurídico sobre os convênios para estágio dos alunos do Centro 
Universitário Estácio de Brasília. 
Art.30- Providenciar a assinatura, quando necessário, dos representantes legais da IREP, nos 
convênios. 
Art.31 - Dirimir dúvidas relativas a Termos de Compromisso e/ou a Convênios de Estágio. 
 

SEÇÃO V 
DO COORDENADOR DE CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL E DO COORDENADOR DO 

POLO DO CURSO NA MODALIDAE À DISTÂNCIA 
 
Art.32 - Avaliar o aproveitamento do estágio em termos pedagógicos, apresentando, sempre 
que possível, sugestões de melhoria. 
Art.33 – Em conjunto com a equipe da Gerência Administrativa do Campus, indicar prováveis 
campus de estágio para futuras parcerias. 
Art.34 - Colaborar com a Área de Empregabilidade, na divulgação do Portal Estácio Carreiras, 
junto aos alunos de seus respectivos cursos. 
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Art.35 - Propor à Área de Empregabilidade, sugestões para melhoria das atividades 
operacionais realizadas pelo setor. 
Art.36 – Validar as avaliações semestrais de estágio disponibilizadas pelo Sistema de Estágio 
– em www.vagasestacio.com.br 
Parágrafo Único: Para os cursos na modalidade à distância a validação das avaliações 
semestrais de estágio ficarão a cargo do tutor à distância. 

SEÇÃO VI 
DO COORDENADOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO NA MODALIDADE 

PRESENCIAL 
 
Art.37 - Coordenar a elaboração da proposta de Regulamento de Estágio do Curso, 
submetendo-se à apreciação do Colegiado de Curso; 
Art.38 - Coordenar o planejamento, execução e avaliação das atividades de estágios do curso, 
em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso; 
Art.39 - Promover reunião com os estagiários, quando se fizer necessário; 
Art.40 - Favorecer, mediante orientação, a articulação ensino-pesquisa-extensão, numa 
perspectiva interdisciplinar do estágio supervisionado obrigatório; 
Art.41 - Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável aos estágios; 
Art.42 - Garantir um processo de avaliação continuada das atividades de estágio, envolvendo 
alunos, professores supervisores, profissionais da área e representantes dos campos de 
estágio; 
Art.43 - Manter e gerenciar o sistema de informações do estágio do curso; 
Art.44 - Apresentar ao colegiado de curso, anualmente, relatório sobre as atividades 
desenvolvidas; 

SEÇÃO VII 
DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO NA MODALIDADE PRESENCIAL E DO TUTOR ONLINE DO 

CURSO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA 
 

Art.45 - São atribuições do Supervisor de Estágio e do Tutor na modalidade à distância 
I. Orientar o aluno/estagiário na elaboração do Plano Individual de Estágio; 
II. Identificar no aluno/estagiário possíveis desvios quanto à postura profissional ética e fazer 
as intervenções necessárias 
III. Acompanhar e avaliar as atividades realizadas pelo aluno/estagiário  
IV. Validar as avaliações semestrais de estágio disponibilizadas pelo Sistema de Estágio – em 
www.vagasestacio.com.br 
V. Orientar a elaboração do Relatório Final de Estágio pelo aluno/estagiário, que deverá ser 
encaminhado ao Professor da disciplina Estágio Supervisionado, na modalidade presencial, e 
ao tutor à distância  da disciplina Estágio Supervisionado do curso na modalidade à distância. 
VI. Incentivar o aluno/estagiário a dar continuidade ao processo de aprofundamento e 
aperfeiçoamento acadêmico, no sentido de acompanhar a evolução e o avanço biotecnológico 
de sua profissão; 
VII. Orientar o aluno/estagiário a construir uma postura profissional ética e de qualidade; 
VIII. Registrar, ao término do estágio um parecer qualitativo sobre as atividades desenvolvidas 
pelo aluno/estagiário.  

http://www.vagasestacio.com.br/
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SEÇÃO VIII 
DO PROFESSOR DA DISCIPLINA ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO NA MODALIDADE 

PRESENCIAL 
 

Art.46 - São atribuições do Professor da Disciplina Estágio Supervisionado: 
I. Orientar e acompanhar as atividades teórico-práticas realizadas pelo aluno/estagiário. 
II. Realizar grupos de estudos na modalidade presencial e fórum temática na modalidade à 
distância com os alunos/estagiários, para o aprofundamento dos conhecimentos teóricos a 
partir das práticas vivenciadas; 
III. Participar das reuniões periódicas com os Supervisores e/ou com o Coordenador de 
Estágio, cuja finalidade é avaliar e planejar as estratégias utilizadas nos estágios. 
IV. Avaliar os Relatórios Finais de Estágio Supervisionado. 

SEÇÃO IX 
DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

 
Art. 47 - Para a realização e consecução do Estágio Curricular Supervisionado o aluno 
estagiário deverá ter as seguintes atribuições: 
I. Contatar a Instituição em que pretende estagiar para que sejam definidas as atividades a 
serem desenvolvidas no estágio; 
II. Abrir um requerimento no SIA, solicitando assinatura de Termo de Compromisso de Estágio; 
abrir o Atendimento Agendado e levar as 3 vias do Termo assinadas pelo representante legal 
da Instituição concedente do estágio para que sejam assinadas pela Secretaria Setorial de 
Alunos; 
III. Uma via do Termo ficará no Centro Universitário Estácio de Brasília, uma em poder do 
aluno e a outra com a Instituição onde será realizado o estágio supervisionado; 
IV. Conhecer e cumprir o Regulamento da Instituição onde estagiará mantendo uma postura 
profissional ética e de qualidade; 
V. Conhecer e cumprir o Regulamento de Estágio do curso de graduação em que está 
matriculado; 
VI. Elaborar o Plano de Atividades de Estágio sob a orientação do Professor ou do Tutor à 
distância da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado; 
VII. Cumprir o Plano de Atividades de Estágio; 
VIII. Apresentar as dificuldades teóricas e práticas encontradas no campo de estágio ao 
Professor da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado para análise e discussão de 
alternativas de solução; 
IX. Encaminhar relatório das atividades de estágio ao Professor ou ao Tutor à distância da 
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado; 
X. Encaminhar, no prazo pré-determinado, os documentos comprobatórios de Estágio 
Supervisionado ao Professor ou Tutor à distância da disciplina Estágio Curricular 
Supervisionado;  
XI. Guardar as cópias finais do Estágio Supervisionado (I,II,...), devidamente avaliadas até a 
emissão de declaração de conclusão do Curso, diploma e registro nos órgãos de classe, 
exclusivamente para os alunos matriculados nos cursos  na modalidade à distância. 
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XII. Realizar as avaliações semestrais de estágio disponibilizadas pelo Sistema de Estágio – em 
www.vagasestacio.com.br 

CAPÍTULO IV 
DOS OBJETIVOS 

Art.48 - O objetivo primordial do Estágio Supervisionado é a aplicabilidade da teoria à prática 
profissional. 
§ 1º - A proposta de estágio supervisionado é proporcionar ao aluno/estagiário uma sólida 
construção de conhecimentos através da integração das teorias com as práticas 
multidisciplinares. 
§ 2º - No decorrer do estágio supervisionado, serão oferecidas ao aluno/estagiário 
oportunidades que o levem a desenvolver competências necessárias ao trabalho em equipe, 
tais como: cooperação, iniciativa e respeito aos princípios éticos inerentes ao exercício da 
profissão. 
§ 3º - O aluno/estagiário será capaz de identificar possibilidades e limitações de seu campo de 
atuação, buscando superá-las dentro de uma prática nas diferentes áreas e níveis de atuação. 

CAPÍTULO V 
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
Art.49- O processo de acompanhamento do estágio permite que se detectem distorções e se 
faça a correção necessária em tempo hábil. Este processo será realizado em conjunto pelo 
Supervisor de Estágio, pelo Tutor à Distância, pelo Professor da disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado, pelo Tutor Presencial e pelo profissional responsável pelo Estágio no campo 
de atuação do aluno. 
Art.50 - A avaliação do aluno estagiário será feita pelo Professor ou pelo Tutor à Distância da 
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, levando em consideração aspectos 
qualitativos e quantitativos, ouvido o supervisor de estágio. 
 §1º - A avaliação quantitativa compreenderá os resultados alcançados nas Provas exigidas 
pelo Regimento da Universidade, o cômputo da frequência à disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado e o cumprimento da carga horária mínima de estágio, consoante com a 
legislação específica. 
§ 2º - A avaliação qualitativa compreenderá a apreciação do desempenho do aluno estagiário 
frente às competências inerentes ao egresso.  
Art.51 - Além dessa avaliação, o aluno deverá realizar a avaliação semestral disponibilizada 
pelo Portal de Vagas da Estácio onde o aluno, empresa e supervisor de estágio receberão um 
e-mail informando sobre a necessidade de sua realização, exigência da Lei nº11788, de 
25/09/2008 que trata sobre estágio de estudantes.  

CAPÍTULO VI 
DA APROVAÇÃO DO ALUNO 

 
Art.52 - Serão considerados para aprovação do aluno na disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado os seguintes quesitos: 
I. Parecer do Professor ou Tutor à distância da disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado 
II. Comprovação do cumprimento da carga horária mínima de estágio; 
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III. Apresentação de todos os documentos comprobatórios de estágio; 
IV. Apresentação do Relatório Final das Atividades de Estágio Curricular Supervisionado 
de Ensino 
V. Frequência igual ou superior ao mínimo exigido na carga teórica da disciplina; 
VI. Desempenho acadêmico com pontuação igual ou superior ao mínimo exigido no 
Regimento da Estácio.  

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 53 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Curso e/ou pelo setor de 
Empregabilidade, de acordo com suas respectivas competências. 
Art.54 - Este regulamento entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
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27.2 ANEXO 2 – MANUAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

 
O QUE É UM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em conformidade com as Diretrizes Curriculares para 
os Cursos de Odontologia (Resolução CNE/CES 03/2002), é um estudo a ser desenvolvido pelo 
aluno sob orientação docente, possuindo como principal objetivo o aprimoramento e a 
integração dos conhecimentos e dos conteúdos do curso, visando à atuação profissional e 
complementando o pensar científico desenvolvido durante o curso. 
 

DISPONIBILIDADE DOS TCCs 
Todas as disciplinas estão disponíveis para a orientação das suas áreas de interesse no início 
do semestre. 
 
O TCC será individual e somente será realizado pelos alunos aprovados nas disciplinas de 
Metodologia Científica. 
 
Os alunos deverão desenvolver a ideia inicial do projeto, conforme temas disponibilizados 
pelas disciplinas e aprovado pelo orientador. 
 
Caso haja procura maior do que o número de vagas oferecidas, os alunos serão selecionados 
por ordem de inscrição. 
 

LINHAS DE PESQUISA 
O TCC deverá ser escolhido dentro das linhas de pesquisa: 

• Ciências Básicas aplicadas a Odontologia; 

• Doenças da cavidade bucal e dos maxilares; 

• Clínicas Odontológicas; 

• Materiais odontológicos aplicados em clínica; 

• Promoção de saúde / Medicina bucal. 
 

ÁREAS PREDOMINANTES 
1. Saúde Coletiva / Saúde da Família; 
2. Relações Humanas em Odontologia; 
3. Doença dos dentes e estrutura de suporte; 
4. Doenças da cavidade bucal. 
É importante salientar que os temas devam ser socialmente relevantes, possuam viabilidade 
e que correspondam ao interesse do discente. 
 

MODALIDADES DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Pesquisa Bibliográfica / Monografia 

Procura explicar e/ou resolver um problema ou uma dúvida a partir de referências teóricas 
encontradas na literatura. Seu objetivo principal é desvendar, recolher e analisar as principais 
contribuições teóricas acerca de um determinado fato, assunto ou ideia. 
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A Monografia é o aprofundamento de um assunto. Mono = um ou uma e grafia = escrita. Nela 
discute-se o tema sob os diferentes enfoques possíveis, apresentando-se considerações do 
autor no seu desenvolvimento. O trabalho monográfico reduz sua abordagem a um único 
assunto, a um único problema. Deverá ter no mínimo 25 laudas.  
 

Trabalhos Científicos 
Através da exposição de casos clínicos, pequenas casuísticas ou trabalho de pesquisa, discutir 
os achados do autor comparando-os a literatura pertinente. É desejável a apresentação em 
eventos científicos nacionais e internacionais. Podem ser em forma de painéis e temas livres. 
Os artigos científicos poderão ser publicados na literatura indexada nacional ou internacional, 
devendo ter entre 15 e 20 laudas. 
 

O PROFESSOR ORIENTADOR 
O professor orientador deverá possuir titulação mínima de mestre, professor do Curso de 
Graduação de Odontologia da Estácio Brasília e possuir domínio da área na qual se inclui o 
tema do TCC. Seu nome deverá constar na proposta de trabalho. Poderá haver um co - 
orientador para o TCC caso existam outras áreas que envolvam outra categoria profissional, 
inclusive com mestres externos a Universidade.  O professor orientador tem a função de 
ajudar o aluno no direcionamento do seu TCC sem, entretanto, desenvolver partes deste 
trabalho pelo aluno. Ele apenas sugere caminhos que o aluno deverá seguir, acompanha seu 
trabalho, discute com o orientando os caminhos da pesquisa, criticando o que merece ser 
criticado e elogiando o que seja elogiável. O professor orientador deve caminhar ao lado do 
orientando ensinando e aprendendo a cada encontro, falando e ouvindo, indicando e 
acatando sugestões, fazendo com que o orientando cresça e entenda o que está fazendo. Nos 
encontros de orientação, a relação professor orientador/orientando precisa ser dialógica, sem 
que o primeiro faça o papel de opressor e o orientando, de oprimido. O professor-orientador 
e seus alunos deverão fazer encontros frequentes, para que o desenvolvimento do TCC seja 
acompanhado (ANEXO II). O professor–orientador atenderá aos alunos presencialmente ou a 
distância. 
 
Cada professor só poderá iniciar UM único TCC por semestre, logo cada professor poderá ter 
até dois trabalhos de conclusão por semestre, um iniciando e outro finalizando. As reuniões 
com os orientadores acontecerão no dia da disciplina, imediatamente antes ou após o horário 
regular de aula, podendo o contato ser realizado no mês de janeiro.  
 

FASES PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
Fase 1 - No primeiro mês de aula do semestre letivo da disciplina de Projeto de TCC em Saúde, 
o aluno deverá encaminhar ao professor orientador (ANEXO I), conforme tema escolhido. 
Apreciada a proposta e examinadas as sugestões, o aluno deverá elaborar as modificações 
necessárias. Essa proposta é importante porque o trabalho final apresentado pelo aluno será 
confrontado com a mesma, a fim de comprovar se os objetivos do TCC foram alcançados. Os 
objetivos iniciais do projeto poderão ser alterados, desde que essas alterações estejam 
devidamente justificadas e aceitas pelo mesmo orientador.  
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Nesta primeira fase, realizada no sétimo período, o aluno deverá fazer a delimitação do tema-
problema com a confecção do que será escrito, justificativa, das questões/hipótese, do objeto, 
do objetivo geral, levantamento bibliográfico e os respectivos resumos, metodologia e 
cronograma que será definida com o orientador. O anexo I e II, de posse do aluno orientado, 
deverão ser entregues ao professor da disciplina de trabalho sob orientação docente, no 
primeiro dia de aula da disciplina trabalho sob orientação docente. 
 
Fase 2 - Na disciplina de TCC em Saúde, realizada no semestre seguinte, deverão ser cumpridas 
as seguintes fases: Introdução, revisão de literatura e metodologia. Constará o resultado das 
etapas já realizadas do trabalho, tendo por base o trabalho desenvolvido no primeiro 
semestre (ANEXO II) e as atividades que serão realizadas conforme cronograma da disciplina. 
As questões relativas ao conteúdo continuarão sendo coordenadas pelo professor orientador. 
SOMENTE PODERÃO CONTINUAR MATRICULADOS NA DISCIPLINA OS ALUNOS COM A 
PRIMEIRA FASE CONCLUÍDA. 
 

O RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA (CONJUNTO DE ANEXOS) 
Os alunos deverão prezar pela clareza dos textos, pela organização dos conteúdos e pelo 
correto uso da língua escrita, não só para entendimento por quem irá ler o TCC, mas também 
porque estes itens serão avaliados e influenciarão a nota final, acima de tudo por sinalizarem 
o nível intelectual dos discentes. 
 
O texto do TCC deverá ser escrito de maneira impessoal e simples, porém elegante, isto é, 
evitando clichês ou qualquer outra forma de vocabulário vulgar. 
 

DOCUMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA 
As pesquisas que forem realizadas dentro das dependências da Universidade deverão ter a 
autorização da Coordenação do Curso, seguindo o seguinte fluxo: o aluno deverá preencher 
documento próprio (ANEXO IV), o professor orientador assina o documento e encaminha 
junto com uma cópia do projeto para à Coordenação do Curso, para que a mesma envie para 
o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade. As pesquisas que forem realizadas fora das 
dependências da Universidade deverão ter a autorização da unidade onde à mesma pretende 
ser realizada, seguindo o seguinte fluxo: professor orientador juntamente com o discente 
deverá preencher documento próprio (ANEXO III) e encaminhar à Coordenação do Curso 
juntamente com uma cópia do projeto, para que tome ciência do mesmo. Nas pesquisas em 
que for necessário Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o professor orientador 
juntamente com o discente deverá utilizar o termo conforme ANEXO V. 
 

APROVAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
A avaliação final será a média aritmética entre a avaliação do orientador e da disciplina, tendo 
o discente que obter, no mínimo, 6. 
 

DA AUTORIA DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
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É vedada ao aluno a utilização indevida de fonte ou outro recurso que o professor orientador 
ou professor da disciplina e da Coordenação classifiquem como plágio. 
Por “utilização indevida” e/ou “plágio”, entende-se: 
1) Inclusão de texto cuja autoria de terceiros não esteja claramente identificada. 
2) Texto supostamente produzido pelo aluno, mas que se trata de texto adaptado em parte 
ou totalmente. 
3) Texto produzido por terceiros sob encomenda do aluno mediante pagamento (ou não) de 
honorários profissionais no qual não constem elementos debatidos em sala de aula com o 
professor orientador; 
4) Texto já previamente preparado sem que tenha havido participação do professor 
orientador na sua produção durante o processo. 
5) Texto supostamente produzido pelo aluno sem que ele consiga responder perguntas acerca 
do tema, ou sem que ele consiga elucidar seu conteúdo de forma sistemática, seja em parte 
ou na sua totalidade. 
Cabe aos alunos o cumprimento das tarefas estabelecidas pelo professor orientador, e a este 
cabe a fiscalização dessas tarefas e a verificação da procedência das fontes e da sua utilização. 
 

ENTREGA FINAL 
O aluno terá o prazo da AV3, para entregar o TCC. O aluno só obterá o grau final após a entrega 
do TCC. 
 
O trabalho de conclusão do curso deverá ser entregue ao professor da disciplina, na forma 
impressa e no formato digital (mídia CD-ROM). O professor da disciplina de trabalho sob 
orientação docente e o orientador deverão entregar a coordenação o TCC acompanhado das 
fichas de avaliação 1 e 2, e de todas as fichas-anexas que finalizam o relatório de cada 
trabalho. Cada trabalho deverá ter um resumo, entregue separadamente, para confecção dos 
anais. 
 

DICAS 
O prazo de um semestre para cada TCC exige que o aluno se habitue a dedicar-se 
semanalmente ao mesmo, evitando os tradicionais atropelos de fim de semestre. Se o aluno 
não tem ideia de temas para seu TCC, deve procurar os professores das áreas de sua 
preferência para obter esclarecimentos. Porém, a ideia deve surgir do aluno e é 
responsabilidade do mesmo. 
 

BIBLIOGRAFIA INDICADA 
Bibliografia indicada nas disciplinas de Projeto de TCC em Saúde e TCC em Saúde. 

 
  



Centro Universitário Estácio de Brasília  
Curso Bacharelado em Odontologia 

 

 

Página 211 de 214 

 

27.4 ANEXO 3 - REGULAMENTO PARA A INSCRIÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 
1- FINALIDADE 
A presente Norma estabelece critérios e procedimentos, definidos pelo NDE, Colegiado e a 
Coordenação do Curso, para a execução das Inscrições para os projetos de extensão dos 
Cursos de Graduação de Odontologia da Estácio Brasília. 
 
2- DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 
 
2.1- A extensão é uma atividade exercida pelos alunos como ferramenta de aproximação 
com a comunidade, onde é trabalhado perfil e competências importantes para o perfil do 
egresso. 
 
2.2- Os projetos de extensão aprovados são: Pré-clínica de Odontopediatria; Banco de 
dentes; Traumatismo Dentário Infantil; Interpretação Radiográfica; Trauma Dentário; 
Ambulatório da Boca; e Pró-Criança Cardíaca. 
 
3- DOS ALUNOS 
 
2.3- O aluno está proibido de realizar procedimento clínico sem auxílio do professor do 
projeto.  
 
2.4- O aluno desempenhará suas funções durante 1(um) período letivo, podendo ser 
renovado a depender da nota obtida na Prova Semestral (Clínicas Odontológicas e 
Diagnóstico) do semestre imediatamente anterior. 
 
4 – DOS PROFESSORES 
2.5- Serão responsáveis pela seleção final dos alunos. 
 
2.6- Ao término de cada período letivo, cada projeto deverá apresentar relatório das 
atividades desempenhadas, devidamente apreciado e avaliado pela Coordenação do Curso. 
 
2.7- A frequência das atividades será acompanhada pelo docente, registrando as faltas 
ocorridas no período e enviadas ao final de cada semestre a coordenação de curso (Lista 
Padrão abaixo). 
 
5 - DAS VAGAS 
 
1.1. Caberá ao docente estabelecer o número de vagas para cada projeto de extensão. 
 
6- DA SELEÇÃO 
1.1. O aluno deverá se inscrever para os projetos de extensão, tendo como premissa os seguintes 
pré-requisitos: 
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1.1.1. Ter realizado as provas semestrais com nota maior ou igual a 7,0 (sete): 

• 1ºao 4º Período – Prova de Diagnóstico clínico. 

• 5ª ao 8º Período – Prova das Clínicas Odontológicas. 
1.1.2. Possuir Coeficiente de Rendimento Geral (CR) maior ou igual a 7,0 (sete). 
 
1.2. Os alunos serão classificados em ordem decrescente das provas semestrais, dentro do 
número de vagas, organizada pelos docentes dos projetos de extensão. 
 
1.3. A  Pró-Reitoria Acadêmica, em conjunto com o Coordenador Local do Curso, divulgarão 
o processo seletivo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, através de Edital. 
 
1.4. O candidato será considerado inscrito no processo seletivo atravês do SIA, em 
Atividades Acadêmicas Complementares, conforme procedimentos constantes no item 7 
desta Circular. A listgem dos alunos inscritos será enviado aos docentes de cada projeto de 
extensão. 
 
7- PROCEDIMENTOS PARA IJNSCRIÇÃO 
 
Para a inscrição os alunos deverão observar os seguintes procedimentos:  
 
7.1- Aluno 
 
a) Deverá utilizar o item Atividades Acadêmicas Complementares na página do SAI, na 
Internet (Atividades Acadêmicas Complementares > Mês Referência > Selecionar o projeto de 
extensão desejado); 
 
b) Teclar o botão “Confirmar”, para processamento da solicitação; 
 
c) Apresentar-se aos docentes dos projetos nos dias e horários definidos no Edital. 
 
7.2- Coordenação do Curso do Campus 
 
a) Deverá analisar a solicitação do aluno, e enviar a listagem de inscritos aos docentes 
dos projetos de extensão. 
 
8- EFEITO 
 
O presente documento tem efeito para o Curso de Graduação em Odontologia. 
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Lista Padrão 
 

ANO.SEMESTRE NOME DO ALUNO MATRÍCULA PROJETO DE EXTENSÃO C.H REALIZADA PROFESSOR  
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28 APENDICE I 

 
 


